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Prefácio / Preface

As Zonas Costeiras no contexto dos Recursos Marinhos

The Coastal Zones in the Context of  the Marine Resources

É frequente que o público em geral e, mesmo, os técnicos envolvidos na gestão costeira esqueçam ou não
estejam plenamente conscientes de que as zonas costeiras constituem, na realidade, um recurso marinho. Apesar
de tal ser óbvio, muitos dos erros de gestão decorrem precisamente do facto de muitos políticos e decisores não
terem consciência desse facto. É natural que o cidadão comum, ao olhar uma praia, interprete o conceito á luz
daquilo que vê, isto é, que interiorize a praia como (apenas) o areal que se estende até onde as ondas chegam ou,
na melhor das hipóteses, até onde estas rebentam.

Porém, como os cientistas sabem há muito tempo, esta é, apenas, uma parte da praia, geralmente designada
por praia emersa. Outra parte, frequentemente mais extensa da que tem expressão sub-aérea, não é visível pelo
cidadão comum, pois que se localiza em ambiente submarino. É a praia submersa. Com efeito, a praia é uma
entidade única constituída por estas duas partes (emersa e submersa), entre as quais se verificam trocas
sedimentares transversais que atingem volumes muito elevados. É por isso que, na sequência de temporais,
normalmente, a praia emersa fica mais baixa e estreita, ou seja, o volume de areia aí existente reduz-se
substancialmente. Na realidade, a praia não perdeu areia. Esta apenas se deslocou de um lado (praia emersa)
para outro (praia submersa). Após esses eventos muito energéticos a praia recupera mais ou menos rapidamente,
readquirindo um perfil semelhante ao que tinha antes do temporal. De certa forma a entidade praia reage quase
como um ser vivo: perante uma agressão (ocorrência de um temporal) defende-se transferindo grande quantidade
de sedimento para a parte submersa, onde em geral vai formar barras arenosas submarinas. Estas fazem com
que a onda aí rebente, dissipando parte da energia que transporta, pelo que a energia remanescente que chega à
praia emersa é apenas uma fracção da energia que a onda tinha ao largo. Consequentemente, a gestão das praias
tem obrigatoriamente que ser efectuada tendo em consideração tanto a praia emersa como a submersa.

O exemplo referido é apenas um entre muitos que demonstram a total dependência que as zonas costeiras
têm dos processos marinhos. Muitos outros se poderiam referir, tais como as costas rochosas, os estuários, as
lagunas costeiras, os manguezais, os sistemas de ilhas barreira e os sistemas recifais. Todos estes ambientes,
embora com influência continental variável, são definidos pelos processos marinhos.

Consequentemente, todos os ambientes integrados nas zonas costeiras são, como se disse, recursos marinhos.
Aliás, tal foi reconhecido intrinsecamente, em 1992, pela Agenda 21 que inicia o capítulo 17 afirmando que “o
ambiente marinho, incluindo os oceanos e todos os mares e áreas costeiras adjacentes, forma um conjunto integrado que constitui um
componente essencial do sistema de suporte da vida e um recurso que tem oportunidades para o desenvolvimento sustentável”. Note-
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se que o primeiro programa expresso do capítulo aludido está focalizado precisamente na gestão integrada e
desenvolvimento sustentável das áreas marinhas e costeiras, e aí se reconhece que os recursos costeiros são vitais para muitas
comunidades locais e populações indígenas.

É fundamental que se tenha consciência que as zonas costeiras constituem efectivamente recursos marinhos
notáveis. Na realidade, embora tal seja frequentemente esquecido, as zonas costeiras foram, desde sempre, o
principal recurso marinho explorado pelo Homem (pescas, portos, sal, etc.). Com a ampliação das trocas
comerciais mundiais (e é relevante lembrar que a esmagadora maioria do que é exportado / importado utiliza a
via marítima e, consequentemente, os portos), bem como com o desenvolvimento do turismo (a grande maioria
do qual está focalizado no litoral) e com a produção de energia “limpa” a partir do oceano (ondas, eólico offshore,
correntes, marés, etc.), além de todo um vasto conjunto de actividades (aquicultura, dessalinização de água,
exploração de inertes, construção e reparação naval, exutores submarinos, ...), a exploração das zonas costeiras
atingiu níveis impensáveis até há poucas décadas, podendo afirmar-se que a sociedade moderna delas está
inexoravelmente dependente.

Ao longo da História, os litorais protegidos (estuários, lagunas costeiras, baías pronunciadas) sempre tiveram
um elevado poder de atractividade para o Homem. Porém, até finais do século XIX, a ocupação dos litorais
expostos (praias oceânicas, litorais rochosos abertos à actuação das ondas, etc.) foi mínima, um autêntico
“Território do Vazio” como sagazmente o apelidou Alain Corbin. A maior parte da população residia no
interior, com frequência em associação com meios fluviais, desenvolvendo as suas actividades sem qualquer
contacto directo com as zonas costeiras. Certo é que os portos, sempre associados a núcleos urbanos mais ou
menos importantes, sempre desempenharam uma função altamente estruturante: era por eles que chegavam as
mercadorias que iam abastecer as populações do interior; era por eles que eram exportados os bens,
designadamente os produtos agrícolas, produzidos no interior. Sendo o transporte marítimo mais fácil, mais
seguro e mais barato do que o transporte terrestre, essas populações do interior estavam, já, bastante dependentes
dos recursos marinhos (mar como via de comunicação, portos, escoamento de produtos agrícolas, produção de
sal ...). Porém, de acordo com algumas estimativas, em finais do século XIX cerca de 80% da população mundial
nunca tinha visto o mar.

Actualmente, mais de 50% da população mundial vive a menos de 60km do litoral, prevendo-se que, dentro
de duas décadas, essa percentagem atinja os 75%. Essa estreita faixa de território corresponde, apenas, a menos
de 10% do espaço habitável existente na Terra. Por outro lado, verifica-se que, actualmente, cerca de dois terços
das maiores cidades mundiais (com mais de 6 milhões de habitantes) se localizam em zonas costeiras. Constata-
se, assim, que nos últimos dois séculos se verificou um intenso processo de litoralização das sociedades humanas,
cujo desenvolvimento tem expressão exponencial. A litoralização referida tem base, directa e indirectamente, na
exploração dos recursos marinhos, principalmente dos que são inerentes às zonas costeiras.

Perante tais pressões e as múltiplas actividades aí decorrentes, as zonas costeiras transformaram-se em áreas
de elevada conflitualidade, onde os interesses portuários competem com as actividades tradicionais (pesca
artesanal, agricultura, etc.), onde os interesses económicos associados ao imobiliário competem com a conservação
ambiental, onde o turismo de massas compete com a manutenção dos valores culturais das populações indígenas,
onde as obras fixas de protecção costeira competem com os valores paisagísticos naturais, onde os desportos
radicais competem com as práticas balneares, onde as actividades industriais competem com o turismo de
Natureza, ... E sobreposto a esta complexa trama é imprescindível ter em consideração as consequências das
alterações climáticas globais e os impactes das actividades antrópicas que decorrem, muitas vezes, em áreas mais
ou menos longínquas mas das quais o litoral é dependente. A gestão costeira integrada tenta, precisamente,
compatibilizar de forma harmoniosa o vasto conjunto de conflitos aqui apenas exemplificado, os quais integram
todos os interesses presentes na sociedade moderna (económicos, sociais, culturais, ambientais, científicos,
paisagísticos, etc.), e os diferentes forçamentos que actuam nas zonas costeiras. Sabe-se, à partida, que é uma
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miragem, que é algo inatingível em plenitude, que é o sonho que se almeja atingir mas que nunca será é totalmente
concretizado. Todavia, é algo que devemos perseguir com o maior entusiasmo e a maior determinação para que
o processo tenda de forma assimptótica para  os objectivos.

Para melhorar o complexo processo de gestão integrada das zonas costeiras é fundamental: aumentar a
literacia científica dos decisores (de forma a que as decisões sejam cientificamente mais suportadas); contar com
o empenho e a responsabilização partilhada do cidadão (dando-lhe acesso à informação, sensibilizando-o para
a importância desta problemática e integrando-o em todo o processo decisório); adoptar uma abordagem
sistémica (que propicie uma visão integradora, intersectorial e interdisciplinar); implementar esquemas de
monitorização contínua (adoptando metodologias uniformes e abrangentes por forma a que se conheçam, em
cada momento, as tendências evolutivas dos diferentes ambientes); promover a investigação científica (por
forma a ampliar o conhecimento de base que permita melhor compreender os processos e o funcionamento
dos sistemas); avaliar de forma sistemática e recorrente o próprio processo de gestão (no sentido de corrigir
procedimentos que se revelem menos adequados e introduzir outros mais adaptados às modificações ambientais);
e, acima de tudo, utilizar sempre o Princípio da Precaução (tendo sempre uma atitude cautelar perante a deficiência
do conhecimento científico). Só assim será possível ampliar o nível de sustentabilidade da exploração desse
enorme recurso marinho que são as zonas costeiras, deste modo promovendo a solidariedade inter-geracional.

Como se referiu, a gestão integrada das zonas costeiras é um processo complexo, difícil, longo e interactivo.
Em nenhuma região costeira do mundo existem soluções eficazes e definitivas que possam ser transplantadas
directamente para outras regiões. Em todo o lado se procuram soluções através de um processo tateante, com
frequência utilizando o princípio da tentativa e erro. Com a agravante de que cada zona costeira tem especificidades
próprias (oceanográficas, económicas, climáticas, culturais,  geológicas, sociais, sedimentológicas, paisagísticas
etc.) que a distinguem de todas as outras. Como se sabe, só se pode gerir bem o que se conhece bem; quanto
maior for o conhecimento de um sistema maior pode ser a eficácia das medidas de gestão. Consequentemente,
é fundamental ampliar os níveis de conhecimento sobre cada um dos sistemas integrantes das zonas costeiras.

Neste contexto, a divulgação de novos conhecimentos científicos, a adopção inovadora de tecnologias mais
eficientes, a sistematização dos factores condicionantes da problemática das zonas costeiras e a troca de
experiências adquirem especial relevância. É isso que a RGCI (Revista de Gestão Costeira Integrada) tem vindo
a fazer, como o comprova o número que agora se apresenta, e continuará a fazê-lo na senda do sonho dos seus
Editores.

J. Alveirinho Dias
Editor executivo

J. Antunes do Carmo
Editor delegado

Marcus Polette
Editor delegado
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A Importância da Abordagem Experimental para o Progresso da
Gestão Costeira Integrada*

The Importance of  the Experimental Approach to the Advance of
Integrated Coastal Management

Walter Martin Widmer 1

Resumo

O presente artigo argumenta que a gestão costeira integrada deve fazer amplo uso da metodologia experimental como
um dos instrumentos necessários para avaliar o sucesso de hipóteses gerenciais. Para fundamentar tal argumentação, o
trabalho inicialmente discute a diferença entre o objetivo das investigações científicas e o das atividades gerenciais. Em
seguida, destaca o avanço que a ecologia costeira obteve nas últimas décadas ao aderir explicitamente ao método
experimental. Por último, discute o conceito de gestão costeira adaptativa que, apesar de pouco presente no Brasil, considera
toda decisão gerencial como um experimento, possibilitando a aprendizagem institucional sobre a qualidade das decisões
tomadas a respeito da zona costeira brasileira.

Palavras-chave: ciência; conhecimento imperfeito; decisão; hipótese; incerteza; manejo; surpresa.

Abstract

This paper argues that integrated coastal management should make wide use of  the experimental approach to test management predictions.
To support such proposal, the paper initially discusses the difference between objectives of  scientific investigations and those of  management.
Using examples from the academic literature, it is argued that the aim of  coastal science is to increase knowledge about coastal systems, while
management is focused on making good decisions about people’s use of  these systems. The concept of  integration is briefly discussed, highlighting
the need of  integration between science and management. Then, the text highlights the progress achieved in the recent past by scientific studies
in coastal ecology, which explicitly used experimental methods. An adequate use of  controls, replication and randomization allowed experimental

* Submissão – 21 Julho 2008; Avaliação – 30 Agosto 2008; Recepção da versão revista – 26 Outubro 2008; Disponibilização on-line - 12 Janeiro 2009

1 walterw@ufpr.br, Universidade Federal do Paraná, Rua Jaguariaíva, 512 Matinhos/PR, CEP 83260-000 - Brasil

Revista da Gestão Costeira Integrada 9(1):7-16 (2009)
Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):7-16 (2009)
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Zona costeira: pesquisa científica e gestão

A zona costeira pode ser definida como a zona de
interface dinâmica onde ocorre o encontro da
atmosfera, da terra e do mar (Viles & Spencer, 1995).
A conectividade entre bacias de drenagem e as águas
marinhas costeiras é um dos elementos centrais nesse
conceito (Clark, 1996). Sítio de ocorrência de habitats
como manguezais, praias arenosas e recifes de coral,
entre outros, a zona costeira é também o local
preferido para assentamentos humanos. De acordo
com Vitousek et al. (1997), mais da metade da
população mundial vive a menos de 100 Km da costa,
aglomerando-se em grandes cidades. Adicionalmente,
regimes de propriedade e interesses governamentais
variados contribuem para que a zona costeira seja
palco de inúmeros conflitos, envolvendo os diversos
atores sociais que atuam nessa região (Andrigetto
Filho, 2004). No Brasil, o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro (PNGC II) estabelece a zona
costeira brasileira como sendo aquela formada, em
terra, pelo território dos municípios costeiros e no
mar, pelas primeiras 12 milhas náuticas do oceano
Atlântico.

Devido às suas peculiaridades físico-naturais,
sócio-econômicas e administrativas, a gestão
ambiental das zonas costeiras vem sendo desenvolvida
nas últimas décadas como uma forma específica de
gestão ambiental (Clark, 1996; Cicin-Sain & Knecht,
1998; Kay & Alder, 1999; Vallega, 1999). Atualmente,
ela recebe a denominação de gestão costeira integrada
(GCI) e foi definida como sendo um “processo contínuo
e dinâmico no qual decisões são tomadas visando o uso
sustentável, desenvolvimento e proteção de áreas e recursos
marinhos e costeiros” (Cicin-Sain & Knecht, 1998) e
também como um esforço de agregação visando um
sistema unificado das várias iniciativas de

planejamento e de administração das atividades
cotidianas que ocorrem em águas e terras costeiras
(Kay & Alder, 1999).

 O adjetivo “integrado” confere à gestão costeira
um caráter mais amplo e complexo (Kenchington &
Crawford, 1993), na medida em que se reconhece a
necessidade de acomodamento de diversas atividades
(pesca, turismo, portos, mineração, entre outros) e a
existência de diferentes perspectivas de gestão
associadas aos variados níveis de governo que, no
Brasil, são representados pelos níveis federal, estadual
e municipal. Foram propostas cinco dimensões do
conceito de integração no contexto da gestão costeira
(Cicin-Sain & Knecht, 1998), sendo que uma dessas
dimensões se refere à integração entre a gestão e a
ciência. Embora um dos princípios fundamentais da
GCI seja o de que o processo de decisão deva ser
baseado no uso da melhor ciência disponível, existem
diferenças fundamentais entre essas duas atividades
humanas – investigar e gerenciar a costa – que
merecem ser detalhadas.

São diversos os entendimentos do que seja ciência,
mas na maioria deles está presente a idéia de que ela
se constitui numa forma regrada, sistemática e objetiva
de obtenção de conhecimentos sobre o mundo que
nos cerca, em suas mais variadas perspectivas. A
ciência busca ser aberta às críticas, se afastando de
julgamentos ideológicos e do dogmatismo (Demo,
2000; Marconi & Lakatos, 2006).

As ciências costeiras abordam os fenômenos
naturais e sócio-econômicos que se desenvolvem na
interface entre continentes e oceanos. A título de
exemplo, pode-se mencionar que a variabilidade
morfodinâmica das praias arenosas foi estudada, entre
muitos outros, por Wright & Short (1984), as relações
ecológicas e físicas que influenciam os padrões de
distribuição e abundância de cirripédios nos costões

ecology to test clear predictions about patterns and processes in coastal ecosystems. Lastly, the concept of  adaptive coastal management is
presented. This is a type of  management that clearly states what is expected to happen as a consequence of  management decisions. These
managerial predictions permit the test of  the effectiveness of  those decisions. Despite its importance, adaptive management is not widely
practiced in Brazil. Therefore, Brazilian coastal managers are invited to state what they expect to happen when management action is taken,
in order to allow the proposition of  adaptations that may contribute to the advance of  integrated coastal management in Brazil.

Keywords: decision, hypothesis, imperfect knowledge, management, prediction, science, surprise, uncertainty.
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rochosos escoceses foram estudados por Connell
(1961), o grau de participação dos cidadãos nos
processos decisórios foi estudado por Arnstein (1969)
e a importância da cooperação entre atores sociais
costeiros foi analisada por Davos (1998). Em qualquer
um desses exemplos, a atividade científica teve como
objetivo a obtenção de novos conhecimentos a
respeito da realidade costeira, dentro da especificidade
de cada tema estudado.

Por outro lado, a GCI está diretamente preocupada
em solucionar problemas e, para tanto, precisa tomar
decisões. É pertinente aqui se referir ao termo inglês
“management”, que tem como origem a palavra latina
“manus”, isto é, mão. Assim, a ação de gerenciar algo
implica uma ação humana, associada à idéia de manejar
algo. Exemplos de ações de gestão costeira incluem a
situação na qual, confrontados com o problema da
erosão costeira, a maioria dos órgãos municipais do
litoral catarinense optou nas ultimas décadas por
soluções consideradas paliativas, como o enrocamento
da linha de praia e a construção de muros de alvenaria
(Klein et al ., 2006). Frente ao cenário de
sobreexplotação dos recursos pesqueiros na costa do
Rio Grande do Sul, o Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) decidiu, com a participação dos pescadores
profissionais artesanais, pela elaboração de áreas
marinhas protegidas como instrumento de gestão
pesqueira (Peres et al., 2007). Frente às pressões de
outros países europeus e de entidades ambientalistas,
as autoridades do Reino Unido decidiram, em 1998,
interromper o lançamento no mar de 30% da
produção nacional do lodo resultante do tratamento
de esgotos, uma prática realizada por duas décadas e
que era baseada na crença de que tal lançamento
causaria apenas efeitos transitórios na qualidade da
água e impactos reversíveis nas comunidades
bentônicas (Glegg, 2000).

Os exemplos acima servem para ilustrar um ponto
importante: embora ciência e gestão ambiental sejam
atividades distintas (enquanto a ciência amplia o
conhecimento, a gestão toma decisões), elas se relacionam,
ou deveriam se relacionar, de forma íntima. A grande
expansão da ciência durante e após a Segunda Guerra
Mundial foi baseada em um contrato social através
do qual o financiamento público para as pesquisas
era justificado pela expectativa de que a ciência

ajudasse a sociedade a atingir suas metas: ganhar
guerras, controlar doenças e dinamizar a economia
(Lubchenco, 1998). Dessa forma, é recente o papel
do conhecimento científico como suporte às políticas
públicas. A atividade científica, por ser considerada
nas sociedades contemporâneas ocidentais uma forma
robusta de obtenção de conhecimentos válidos a
respeito da realidade, se gabarita a ser a principal
fornecedora de informações confiáveis, visando
fundamentar as decisões gerenciais. Contudo,
cientistas e gerentes costeiros possuem culturas
diferenciadas (Tab. 1). Ao mesmo tempo em que se
aceita que o processo decisório seja - e deva ser -
influenciado por questões que avançam para além dos
limites da ciência, tais como considerações éticas,
políticas e culturais, existe hoje também o
entendimento de que o conhecimento científico deva
ser um dos principais alicerces para a tomada de boas
decisões relativas à zona costeira. Lee (1993) propôs
que a ciência e a democracia sejam os dois pilares das
políticas públicas voltadas para a sustentabilidade.
Segundo esse autor, a ciência deve contribuir com
informações confiáveis e o caráter democrático deve
ser garantido através da participação pública no
processo de tomada de decisão, visando manter o
desenvolvimento num rumo que seja socialmente
aceitável.

A ciência ecológica e o avanço do método
experimental

Um dos fundamentos da atividade científica é o
teste experimental de hipóteses. Segundo Huxham &
Sumner (2000), o experimento é “o mais importante meio
pelo qual cientistas podem testar as hipóteses (previsões) oriundas
de teorias”.

É a partir da análise das evidências obtidas de testes
experimentais que muitos pesquisadores inferem a
validade (provisória) ou refutam hipóteses propostas
para explicar observações iniciais. O teste
experimental de hipóteses segue a seqüência lógica
apresentada na Fig. 1, que ilustra, de maneira
simplificada, o método de falseamento de hipóteses
proposto por Popper (1969) e que é citado por
diversos autores, entre eles Underwood (1997) e
Marconi & Lakatos (2006). Essa concepção da ciência
não é, contudo, hegemônica. Existem outros
entendimentos a respeito do processo de evolução
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da ciência, como a teoria anarquista de Feyerabend
(1975). Contudo, o método popperiano é amplamente
utilizado em diversas áreas da ciência. A explicitação
da hipótese permite que o delineamento amostral seja

mais bem planejado, com os devidos cuidados de
replicação e controles (Ruxton & Colegrave, 2006;
Selltiz et al., 1987), visando aumentar a confiabilidade
dos resultados da pesquisa.

É comum a discussão sobre o desenvolvimento
sustentável da zona costeira envolver questões ou
dimensões ecológicas. Embora não haja consenso a
respeito da definição da ciência ecológica, uma vez
que existem entendimentos mais amplos e complexos
dessa ciência, aqui ela é vista como uma atividade
interessada no estudo científico da distribuição e
abundância de organismos e das interações que
determinam a sua distribuição e a abundância (Begon,
Townsend & Harper, 2006). A importância da

FATOR CIENTISTAS GERENTES COSTEIROS

Objetivo Aumentar o conhecimento

através do teste de hipóteses

Manejar problemas

Horizonte de tempo Variável, mais freqüentemente de 

médio e longo prazo

Mais freqüentemente de curto 

prazo

Expectativas Corroborar ou refutar teorias. O 

conhecimento é incompleto

Esperam respostas claras dos 

cientistas

Tabela 1: Exemplos de diferenças entre a ciência e a gestão costeira.
Table 1: Examples of  differences between science and coastal management.

experimentação na ecologia pode ser aferida por
publicações como o livro intitulado “Ecologia – a
análise experimental da abundância e distribuição”
(Krebs, 2001). Embora o método experimental já

viesse sendo adotado pela ecologia marinha anglo-
saxã desde o final da década de 50, a obra crítica de
Peters (1991) estimulou ainda mais a franca utilização
do teste experimental de hipóteses como um dos
métodos mais adequados para que essa ciência
ampliasse sua capacidade de previsão. Atualmente, são
diversos os artigos publicados em revistas
internacionais com alto fator de impacto que abordam
a ecologia costeira através de técnicas experimentais.

Segundo Underwood (1997), os experimentos
ecológicos são testes formais de hipóteses derivadas
de modelos teóricos alternativos que tentam explicar
observações iniciais. Dessa forma, se um ou mais
pesquisadores fizeram a observação inicial de que a
abundância de camarões é menor em locais onde a
abundância de peixes é alta, uma das possíveis
explicações seria a de que são os peixes os
responsáveis pela menor abundância de camarões,
devido à predação. Desse modelo teórico advém a
hipótese de que, se o contato físico entre camarões e
peixes for evitado (através, por exemplo, de gaiolas
submersas que impeçam o acesso dos peixes a trechos
do habitat dos camarões), seria lógico esperar um

Fonte: Baseado em NRC 1995, apud Cicin-Sain & Knecht 1998.

Figura 1: Modelo simplificado de um programa de
pesquisa científica.
Figure 1: Simplified model of  a scientific research program.



11

Walter Martin Widmer
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):7-16 (2009)

aumento da abundância dos camarões nas áreas em
que o predador foi excluído experimentalmente (Tab.
2a). A análise dos dados obtidos através desse
experimento manipulativo deve permitir apenas duas
conclusões lógicas sobre a predação: ou ela não é
capaz de explicar satisfatoriamente a situação
observada ou ela é (provisoriamente) aceita como uma
explicação válida.

Existem diversos exemplos da utilização de
técnicas experimentais em estudos de ecologia
costeira. Tais exemplos incluem o trabalho de Schiel
& Taylor (1999), que pisotearam experimentalmente
trechos situados na zona entremarés das plataformas
rochosas da Nova Zelândia para testar hipóteses a
respeito do impacto causado sobre a assembléia de
algas. Essa manipulação demonstrou que a
recuperação da área depende da interação de fatores
como a intensidade do pisoteamento, a localização
da área impactada e a estação do ano, entre outros.
Num estudo de quatro anos, Cervin et al. (2004)
testaram hipóteses simulando o distúrbio causado pelo
gelo sobre a comunidade biológica dos costões
rochosos suecos, através da manipulação experimental
da cobertura de uma alga e da abundância de um
gastrópode herbívoro. Tal experimento permitiu aos
autores concluir que ambos os fatores tem efeitos no
curto e no longo prazo, embora a redução da
herbivoria apenas cause um efeito sobre aquela
comunidade quando em combinação com a remoção
da alga.

A Gestão Costeira Adaptativa

A gestão adaptativa parte da premissa de que a
tomada de decisão é fundamentada nas experiências
anteriores. Segundo Holling (1978), trata-se de “um
processo sistemático de melhoramento contínuo das políticas e
práticas gerenciais através do aprendizado dos resultados de
programas operacionais”.  Parma et al. (1998) definiram a
gestão adaptativa como aquela que é executada “(...)
de acordo com um plano no qual decisões são tomadas e
modificadas em função do que é conhecido e aprendido sobre o
sistema, incluindo a informação sobre os efeitos de ações
gerenciais prévias”. Se referindo ao Parque Marinho da
Grande Barreira de Corais, Day (2008) argumenta que
a gestão adaptativa é um dos componentes
fundamentais para a gestão efetiva de ambientes
marinhos.

Aplicando o conceito de gestão adaptativa à
restauração dos banhados salgados na Flórida (EUA),
Davis & Ogden (1994) propuseram que a restauração
daquele ecossistema no longo prazo deve se traduzir
num processo continuado e seqüencial de decisões,
cada uma delas embasada em um acervo crescente de
informação científica, em medições atualizadas das
respostas ecossistêmicas e na avaliação do grau do
progresso obtido rumo ao atendimento de objetivos
que foram definidos como indicadores da vitalidade
do ecossistema manejado.

A gestão adaptativa permite que as instituições
aprendam com os erros e acertos do passado, ao
mesmo tempo em que se reconhece que o processo
de tomada de decisão ocorre num ambiente em que
o conhecimento dos tomadores de decisão a respeito
do funcionamento dos ecossistemas é limitado, assim
como é limitada a capacidade de antever as
conseqüências ecossistêmicas da exploração dos
recursos naturais pelas populações humanas.

Ao reconhecer que em toda decisão gerencial está
implícita uma previsão de como o sistema costeiro se
comportará quando aquela decisão for implementada,
a gestão adaptativa propõe então que tal previsão seja
tratada como uma hipótese gerencial a ser testada
experimentalmente.

Peterson et al. (2006) testaram a previsão de que a
ação gerencial do  engordamento de praia afetaria a
macrofauna bentônica daquele ambiente.
Comparando dados obtidos em áreas que receberam
o tratamento de engorda, com praias que não
passaram por esse processo (áreas controle), os
autores identificaram nas praias engordadas uma
dramática supressão de diversos macroinvertebrados,
afetando a cadeia trófica até as aves costeiras.

Com a finalidade de promover a melhoria de
habitat para aves, gestores costeiros decidiram elevar
o nível da água em áreas úmidas na Austrália, com a
expectativa de que essa elevação resultasse no aumento
da abundância de animais bentônicos. Lindegarth &
Chapman (2001) testaram essa previsão gerencial e
concluíram que nas áreas manipuladas ocorreu a
diminuição da fauna bentônica, e consequentemente,
da qualidade daquele habitat para as aves, em oposição
ao que fora previsto.

É possível imaginar a situação na qual uma
comunidade pesqueira é confrontada com o declínio
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da pesca do camarão e que, visando solucionar esse
problema, a instituição que gerencia essa atividade
tenha se decidido pelo estabelecimento de um
tamanho mínimo para a captura desse crustáceo, em
detrimento de alternativas gerenciais como a criação
de unidades de conservação. Está implícita nessa
decisão a idéia de que foi a sobrepesca a responsável
pela redução atual do desembarque dos camarões, por
ter implicado a redução da população daquela espécie,
e não a carência de habitat. O que a gestão costeira
adaptativa propõe é que, nesse exemplo, o nexo causal
entre sobrepesca e redução do desembarque seja
testado experimentalmente através da manipulação
do sistema causada pela própria ação gerencial. Em
outras palavras: no momento em que ocorre a
intervenção no ecossistema através da implementação
da decisão gerencial de se estabelecer um tamanho
mínimo de captura, deve-se então coletar dados que
permitam inferir se essa interferência (manipulação)
gerou o resultado esperado: o aumento do
desembarque do pescado (Tab. 2b), comparando esses
resultados com dados de outras áreas costeiras onde
a regra do tamanho mínimo não foi aplicada (áreas
controle). Existe a possibilidade de que o
desembarque continue baixo, mesmo após a restrição
de captura de indivíduos pequenos, o que indicaria
que talvez outros fatores (tais como a baixa
disponibilidade de habitat ou poluição) sejam os
responsáveis pela baixa captura inicialmente
observada. Ou ainda é possível que o desembarque
dos camarões aumente tanto na área onde se aplicou
a regra do tamanho mínimo como nas áreas controle,
sugerindo que o aumento do desembarque do
crustáceo se deveu a outros fatores que não sejam
relacionados com a ação gerencial de limitar o
tamanho de captura daquele recurso pesqueiro.

De maneira similar, quando se propõe a
recuperação de dunas frontais como solução para o
problema da erosão costeira, está implícita a idéia de
que a erosão ocorre devido à ausência das dunas
frontais, e não devido a outros fatores, tais como o
aumento da freqüência de marés meteorológicas.
Também nesse exemplo a gestão costeira adaptativa
propõe a elaboração de um protocolo cuidadoso de
coleta de dados tendo por objetivo a verificação
quantitativa do sucesso da hipótese gerencial – isto é,
visando verificar se a redução prevista da taxa de

erosão foi de fato observada. Apesar disso, a maioria
dos projetos de recuperação de áreas degradadas
apresentados ao Ministério Público Federal no estado
de Santa Catarina não explicitaram suas previsões,
dificultando assim a avaliação do eventual sucesso da
tentativa de recuperação ambiental (Widmer, 2007).

Um aspecto fundamental da gestão costeira
adaptativa é a necessidade da explicitação do que os
gestores costeiros esperam que aconteça como
conseqüência de suas ações gerenciais. Com o
conhecimento dessa previsão, é muitas vezes possível
estabelecer a adequada replicação e controles para o
teste formal dessa previsão (Underwood, 1998). Sem
essa avaliação formal do sucesso ou do fracasso da
ação gerencial, não é possível fazer as adaptações nas
políticas públicas necessárias para a melhoria da gestão
costeira. Tais adaptações, fundamentadas no teste das
hipóteses gerenciais, constituem um alicerce da gestão
costeira adaptativa (Walters, 1986; Walters  & Holling,
1990).

Obviamente, existem limitações à experimentação
gerencial. Para avaliar o impacto ecológico causado
por marinas para embarcações recreativas, a execução
de um experimento balanceado implicaria a coleta de
dados em um número igual de áreas controle e de
áreas tratamento, o que exigiria a construção de
diversas marinas! Em situações como essa, o
delineamento amostral assimétrico é recomendado
(Glasby, 1997). A abordagem experimental na gestão
costeira também se defronta com outros desafios.
Atores costeiros podem não compreender ou não
concordar com a experimentação. Essa situação
ocorreu na Austrália, em um experimento gerencial
que buscava avaliar os efeitos da pesca com linha e
anzol e com arpão (Mapstone et al., 1996). Nesse
experimento, era prevista a comparação de dados
obtidos em um grupo de recifes de coral previamente
fechados à pesca, que continuaram fechados
(controle), com dados obtidos em um grupo de recifes
previamente fechados, que foram liberados para essas
modalidades de pesca (tratamento). Grupos
ambientalistas foram contrários a essa liberação
experimental da pesca, sob o argumento de que a
conservação biológica é mais importante do que
conhecimento que poderia ser gerado por tal
experimento. Adicionalmente, a realização de grandes
experimentos gerenciais é cara e pode contrariar a
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racionalidade burocrática e política estabelecida, na
qual a inércia é frequentemente vista como a melhor
decisão a ser tomada. Mesmo com essas limitações,
Walters (1997) entende que a abordagem adaptativa é
uma estratégia importante para a gestão ambiental.

Apesar dos argumentos favoráveis à aplicação da
abordagem adaptativa na gestão ambiental, sua
utilização pelos atores sociais envolvidos com a gestão
da zona costeira brasileira parece ser ainda incipiente.
Uma rápida análise nos anais de dois eventos
recentemente realizados no Brasil (XII Congresso
Latino-Americano de Ciências do Mar –
COLACMAR e III Congresso Brasileiro de
Oceanografia) revela que ainda é baixa a abordagem
experimental entre os vinte e quatro artigos que
fizeram uso do termo “gestão” ou “gerenciamento”
no título do trabalho publicado.

As estratégias adaptativas apresentadas acima
diferem do tradicional monitoramento, devido à
importância que é dada aqui à definição clara da
hipótese gerencial. Com a explicitação do que se
espera que aconteça como resultado de ações

gerenciais torna-se possível a elaboração de
protocolos amostrais que incorporem os cuidados
típicos da atividade de experimentação, tais como
replicação, aleatorização e controles, visando o
aumento da confiabilidade das conclusões a respeito
do modelo teórico que gerou aquela hipótese
gerencial. São freqüentes os trabalhos de
monitoramento nos quais a previsão e seu modelo
teórico associado não foram claramente definidos,
dificultando a elaboração de delineamentos amostrais
adequados que permitam conclusões lógicas sobre os
dados coletados.

Uma forma de aumentar a utilidade gerencial dos
programas de monitoramento é o estabelecimento de
limites críticos, que servem como um sistema de alerta
para os casos nos quais a variável monitorada
ultrapassa tais valores, quando então medidas
corretivas devem ser tomadas. Por exemplo, se a
densidade de uma espécie de molusco ultrapassar um
valor crítico mínimo, pode-se então decidir pela
proibição temporária da coleta daquele organismo,
até que sua densidade retorne a níveis aceitáveis. É

A Observação Modelo Teórico

Proposto

Hipótese Científica Experimento

Baixa abundância de 

camarões em locais 

com alta abundância 

de peixes

O processo 

responsável pelo 

padrão observado é a 

predação

Se o contato entre peixes e camarões 

for impedido, espera-se o aumento da 

abundância do crustáceo nesses locais

Efetivação da situação elaborada na 

hipótese, através, por exemplo, da 

instalação de gaiolas submersas para a 

exclusão de predadores e a quantificação da 

abundância dos camarões, com os devidos

cuidados de replicação e controles 

experimentais

B Problema Modelo Teórico

Proposto

Hipótese Gerencial Decisão Gerencial

Redução no  

desembarque de 

camarões em uma 

localidade costeira 

A pesca excessiva 

desse recurso foi a 

causadora do padrão 

observado

Se a pesca dos indivíduos com maior 

vigor reprodutivo for reduzida, espera-

se que a população desse recurso 

aumente

Imposição de regra que estabelece um 

tamanho mínimo para a pesca daquela 

espécie de camarão, e a coleta de dados 

sobre o desembarque desse pescado, com 

os cuidados relativos à replicação e 

controles experimentais

Tabela 2: Comparação entre exemplos hipotéticos de um programa de pesquisa científica (A); e de uma ação de
gestão costeira adaptativa (B).
Table 2: Comparison between hypothetical examples of  a scientific research program (A); and an action of  adaptive coastal
management (B).



14

Walter Martin Widmer
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):7-16 (2009)

um procedimento que busca, portanto, testar a
previsão de que a variável monitorada se situará dentro
de limites máximos e mínimos. A técnica de somas
cumulativas ou “cusums” permite a interpretação
gráfica desse teste, embora sua utilização não seja
freqüente em programas de monitoramento
(Kingsford, 1998).

Com o teste formal das hipóteses gerenciais, a
gestão costeira adaptativa permite que os sucessos e
os fracassos das ações de manejo sejam conhecidos e
documentados, permitindo que ocorra o aprendizado
da instituição que gerencia o meio ambiente costeiro,
possibilitando decisões futuras com maiores chances
de acerto (Santos & Câmara, 2002).

A gestão ambiental adaptativa parte da premissa
de que é preferível saber que uma determinada ação
gerencial fracassou do que não saber se ela surtiu o
efeito desejável, na medida em que existe mais
informação disponível no primeiro caso. De acordo
com Parma et al. (1998), intervenções gerenciais são
experimentos e, portanto, gestão e experimentação
podem ser mescladas. Assim, sugere-se que os
gerentes costeiros explicitem progressivamente suas
hipóteses gerenciais, para que as mesmas possam ser
experimentalmente testadas, de maneira a permitir a
proposição de adaptações que contribuam para o
avanço da gestão costeira integrada no Brasil.
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A Erosão Costeira e os Desafios da Gestão
Costeira no Brasil *

Coastal Erosion and the Coastal Zone Management
Challenges in Brazil

Celia Regina de Gouveia Souza 1

RESUMO

Um dos principais problemas da zona costeira em todo o mundo é a erosão costeira. No Brasil há centenas de praias
onde o processo é bastante severo, requerendo medidas de recuperação ou contenção. Contudo, embora o tema seja
bastante abordado nas instituições de pesquisa em Geociências de todo o país, as políticas de planejamento e ordenamento
territorial, em especial aquelas na esfera da gestão costeira, pouco têm incorporado os conhecimentos adquiridos, resultando
muitas vezes no desperdício de recursos financeiros públicos com a implantação de obras de engenharia costeira que
acabam acelerando ainda mais a erosão. Além disso, são ainda embrionárias as diretrizes e ações do poder público para
lidar com o problema e suas causas. O presente trabalho apresenta um panorama sintético sobre a erosão costeira e a
Gestão Integrada da Zona Costeira no Brasil, com o objetivo de apontar os principais desafios e necessidades futuras para
o efetivo enfrentamento do problema, o qual é decorrente da ocupação inadequada da orla marítima e de fenômenos
naturais como a elevação do nível do mar e as mudanças climáticas e seus efeitos.

Palavras-Chave: erosão costeira, instrumentos de gestão costeira, Brasil

ABSTRACT

Coastal erosion is one of  the most important problems in worldwide coasts. In Brazil, hundreds of  beaches under severe erosion are
requiring recuperation and mitigation measures. Although coastal erosion has been a special issue in academic researches developed in the
majority of  Brazilian Geosciences schools since the nineties, the acquired knowledge has been rarely included in environmental planning politics,
especially those derivate from integrated coastal zone management plans. As a result, public resources are wasted in order to build inadequate
coastal defense structures, which led to more intensive erosional processes and/or transfer it to other sites of  the shoreline, increasing risk and
vulnerability of  people and goodies to this process. Directives and effective actions are still embryonic, once there are no legal instruments
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1. INTRODUÇÃO

A Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC) tem
quatro principais objetivos (NRC, 1993; Chua, 1993;
Turner & Arger, 1996): (a) restaurar e manter a
integridade ecológica dos ecossistemas costeiros; (b)
reduzir os conflitos de uso dos recursos naturais; (c)
manter a saúde do meio ambiente; (d) facilitar o
progresso do desenvolvimento multi-setorial,
respeitando os valores humanos e os recursos naturais.

Para atingir esses objetivos, a GIZC deve ser
fundamentada em seis princípios básicos (NRC,
1993): (a) as ações de GIZC devem ser baseadas nas
melhores informações científicas disponíveis sobre
as funções ecológicas dos ecossistemas, bem como
em uma compreensão das necessidades e expectativas
humanas, as quais são tangíveis ou não (geram
conflitos); (b) os objetivos da GIZC devem ser
expressos através de elementos que reflitam a
qualidade ambiental e de saúde; (c) deve ser efetuada
uma avaliação comparativa entre cenários de riscos
(aos ecossistemas e ao homem) e opções de
gerenciamento disponíveis, guiando a seleção de
estratégias de gerenciamento; (d) as perspectivas e
visões transdisciplinares são essenciais para a
compreensão e a resolução de problemas costeiros,
os quais não podem ser resolvidos como questões

isoladas umas das outras; (e) a GIZC deveria funcionar
em um contexto que é resposta de incertezas
científicas sobre as funções dos ecossistemas
costeiros, que são complexos e respondem
continuamente aos estresses causados por
intervenções antrópicas; (f) a GIZC deve ser guiada
pela ciência e pela engenharia juntamente com as
expectativas públicas (valores e necessidades da
sociedade, envolvendo aspectos econômicos, éticos
e estéticos para a proteção do meio ambiente).

Historicamente, e baseados nos princípios
ecológicos de Pressão-Mudança-Impacto-Resposta,
a maioria dos modelos de GIZC destaca a interrelação
(Figura 1) entre: pressões ambientais (estresses ou
forçantes antrópicas e naturais), mudanças ambientais
(modificações impostas ao sistema costeiro quando
afetado pelas pressões), impactos ambientais
(conseqüências das mudanças ambientais atuando
negativamente sobre os processos ambientais e sócio-
econômicos), e respostas políticas (ações integradas
de gerenciamento e gestão que podem e devem ser
tomadas para mitigar os impactos gerados pelas
mudanças ambientais e minimizar as pressões e os
seus efeitos sobre a ZC) (e.g.: Turner et al., 1998). Há
que se destacar, entretanto, que nos últimos anos a
participação da sociedade civil organizada nesse

embracing clear rules and/or restrictions for anthropogenic interventions on beaches and shoreline (beach sand mining and engineering works,
for example). This paper presents a short overview about coastal erosion and the Integrated Coastal Zone Management in Brazil, and points
the principal challenges and future needs in order to cope with this process, which is caused by inadequate occupation and use of  the shoreline,
as well as natural phenomena such as sea-level rise and climate changes and their effects. Some principal challenges may be pointed, such as:
improvement of  the articulation among federal, state and municipal politics, actors and actions; implantation of  Municipal Integrated Coastal
Management plains; improvement of  scientific researches and creation of  a beach monitoring national program, including the development of
databanks on beaches (beach profile monitoring network), coastal erosion (indicators, risk assessment, critical beaches and vulnerabilities of
people and goodies), inner continental shelf  (bathymetry and sedimentological data in compatible scale with coastal erosion studies), local and
regional coastal sedimentary budget (at least in critical areas), and oceanographic parameters (improving networks of  meteorological, wave
climate and tidal gauges data); improvement of  financial support for these studies, and better articulation among the institutions and public
managers as well; development of  studies in critical beaches in order to establish effective measures of  beach recuperation or coastal erosion
mitigation (beach nourishment and no structural measures priority); effective utilization of  scientific studies into coastal management instruments;
agiler actions from public managers concerning fast changes in land use and urbanization patterns along the coastline (caused by increase in
national and international capital for tourism industry); improvement of  professional qualification on coastal management; agility and efforts
in order to improve municipal infrastructure to be compatible to sustainable development; more effective application of  the environmental laws;
elaboration of  normative legal instruments for the beaches and shoreline, including set backs definition that should be established according to
the risk maps; establishment of  an effective shoreline management, with goals and actions (of  restriction and adaptation) for short, medium and
longtime, based on coastal erosion risk studies, and sea-level rise and climate changes forecasts.

Keywords: coastal erosion, coastal management instruments, Brazil
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processo tem se tornado cada vez mais necessária e
expressiva, menos como agente de pressão (forçantes
antrópicas), mais como agente de transformação
capaz de nortear e efetivar as ações de políticas
públicas na ZC.

pesca e as atividades portuárias; (e) insegurança de
investidores e empreendedores quanto à estabilidade
e clareza das regras ambientais de uso e ocupação do
solo e relativamente à agilidade e eficiência da
legislação ambiental (Filet et al., 2001); (f) boom de
investimentos estrangeiros no setor imobiliário da ZC,
visando às atividades de turismo e lazer,
principalmente nos últimos 5 anos.

Os impactos decorrentes dessas pressões
antrópicas podem ser agrupados segundo quatro
categorias (Filet et al., 2001), como se seguem.

a) Utilização dos Recursos Naturais: perdas nos
recursos pesqueiros (pesca e aqüicultura);
destruição de hábitats e comprometimento da
vida selvagem e de recursos florestais;
comprometimento (quantidade e qualidade)
dos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos; comprometimento na
exploração de recursos minerais;
comprometimento do patrimônio histórico e
cultural (sítios arqueológicos e edificações
históricas); perdas associadas a atividades
agropecuárias; decréscimo do potencial
turístico regional e local.

b) Qualidade Ambiental: comprometimento da
qualidade das águas superficiais e subterrâneas;
alterações no balanço sedimentar da ZC
(assoreamento de corpos d’água, sedimentação,
erosão costeira, inundação, erosão fluvial e
movimentos de massa); aumento das descargas
de efluentes líquidos e da produção de resíduos
sólidos urbanos e industriais; poluição de solos
e ar; aterros de ambientes subaquáticos para o
aumento de áreas terrestres; perdas nos
aspectos estéticos da paisagem da ZC e
decréscimo do potencial turístico.

c) Perigos Naturais e Riscos: aumento da
freqüência e da intensidade dos processos
naturais que geram impactos, como erosão
costeira (incluindo ressacas), enchentes e
inundações, movimentos de massa,
assoreamento de canais de drenagem, erosão
fluvial e marés vermelhas.

d) Questões Institucionais: conflitos entre as
legislações existentes (ambiental, pesqueira, de
uso e ocupação do solo e portuária) e entre
elas e as atividades antrópicas (leis muito

Figura 1. Modelo de GIZC (Souza & Suguio, 2003,
modificado de Turner et al., 1998).
Figure 1. An ICZM framework continuous feedback (Souza
& Suguio, 2003, modified from Turner et al., 1998).

No Brasil, as pressões sócio-econômicas na ZC
vêm desencadeando, ao longo do tempo, um processo
acelerado de urbanização não planejada e intensa
degradação dos recursos naturais, os quais são uma
ameaça à sustentabilidade econômica e à qualidade
ambiental e de vida das populações humanas (Souza,
2003/2004).

As principais fontes de pressões antrópicas na ZC
brasileira são: (a) invasões de áreas públicas, áreas de
preservação permanente e áreas sujeitas a riscos
geológicos, por migrantes de todas as regiões do país;
(b) déficit crescente na infra-estrutura, principalmente
de saneamento básico e habitação; (c) desemprego e
subemprego causados pela instabilidade econômica
nacional e mundial e pela sazonalidade característica
do turismo de veraneio; (d) informalidade, ignorância,
ilegalidade e/ou conflitos de entendimento no que
se refere ao cumprimento da legislação ambiental
vigente, principalmente as normas de proteção da
Mata Atlântica, as que estabelecem as Áreas de
Preservação Permanente e as que regulamentam a
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restritivas e fiscalização e controle ineficientes);
estrutura municipal cada vez mais inapta; falta
de integração entre os municípios de um
mesmo setor costeiro e entre os próprios
setores costeiros; ausência de alternativas para
resolver questões de falta de trabalho e moradia;
capacidades institucionais e de planejamento
inadequadas (federal, estadual e municipal).

Alguns desses impactos ambientais, que podem
ser denominados “problemas  ambientais”, são
destacados na Tabela 1. Através de uma avaliação
econômica qualitativa, essa tabela mostra como esses
problemas ambientais, uma vez instalados, podem
responder negativamente (impactos econômicos
maiores, menores, de difícil avaliação e sem impacto
direto) sobre as próprias atividades sócio-econômicas
estabelecidas em uma área costeira, fechando assim o
ciclo Pressão-Mudança-Impacto-Resposta. Avaliações
como esta são úteis para orientar os gestores públicos
e até mesmo o setor econômico e a sociedade civil na
busca de soluções e mitigações desses problemas. O
exemplo foi aplicado para o litoral do Estado de São
Paulo (Brasil), mas pode ser estendido para o restante
da ZC brasileira (Figura 2).

Um dos principais problemas ambientais da ZC

em todo o mundo é a erosão costeira, que inclui a
erosão das praias e demais ambientes naturais e
antrópicos existentes na linha de costa.

A erosão costeira pode trazer várias conseqüências
não somente à praia, mas também a vários ambientes
naturais e aos próprios usos e atividades antrópicas
na ZC, destacando-se (Souza et al., 2005; Souza, 2009):

a) redução na largura da praia e retrogradação ou
recuo da linha de costa (se a área adjacente da
planície costeira não for urbanizada a tendência
de longo período será de migração transversal
do perfil praial rumo ao continente; se for
urbanizada, pode não haver “espaço” físico
para essa migração);

b) desaparecimento da zona de pós-praia;
c) perda e desequilíbrio de habitats naturais, como

praias ou alguma de suas zonas, dunas,
manguezais, florestas de “restinga” (Souza et
al., 2008) que bordejam as praias e costões
rochosos, com alto potencial de perda de
espécies que habitam esses ambientes (ex.: o
crustáceo popularmente conhecido no Brasil
por “maria farinha” - Ocypode albicans, que habita
a pós-praia);

d) aumento na freqüência e magnitude de

Tabela 1. Avaliação qualitativa de impactos econômicos sobre atividades antrópicas na zona costeira do Estado
de São Paulo, gerados por processos e problemas geoambientais já instalados (modificado de Souza, 2003/
2004).  Onde: $$ = maiores impactos; $ = menores impactos; N$ = impactos de difícil avaliação; N = sem
impacto direto.
Table 1. Qualitative assessment of  economic impacts over anthropogenic activities on the State of  São Paulo coastal zone, induced
by ongoing geoenvironmental processes and problems (modified from Souza, 2003/2004). Where: $$ = major impacts; $ =
minor impacts; N$ = difficult evaluation impacts; N = no direct impact.

ATIVIDADES
ANTRÓPICAS
IMPACTADAS

PROBLEMAS AMBIENTAIS INSTALADOS

Erosão
Coste ira

Movimentos
de Massa

Inundaç õe s e
Enchente s

Intrusão da
Cunha Salina

Assoream ento de
Cursos d'Água

Poluição
(Balneabilidade
e Eutrofizaç ão)

Elevaç ão Atual do
Níve l do Mar,

Mudanças Climáticas

Turismo e Lazer $$ $ - $$ $$ N$ $$ $$ $$ - N$

Suprimento de Água Doce N $$ $ $ - N$ $$ $$ N$

Pesca  e  Aqüicultura $ - $$ $ - $$ $$ $$ $$ $$ $$ -N$

Residênc ias Coste iras $$ $$ $$ N N$ N$ $$

Comérc io, Se rviç os , Porto e
Indústrias

$$ $$ $$ N$ $$ $$ $$ - N$

Agricultura e  Pecuária $ - N$ $ $$ $$ $$ $$ $$

Saúde Pública N$ - $$ $ $$ $ N$ $$ N$

Conse rvaç ão de
Ecossistemas Coste iros

$$ $$ $$ $$ $$ - N$ $$ $$ - N$
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inundações costeiras, causadas por ressacas
(marés meteorológicas) ou eventos de marés
de sizígia muito elevados;

e) aumento da intrusão salina no aqüífero costeiro
e nas drenagens superficiais da planície costeira;

f) perda de propriedades e bens públicos e
privados ao longo da linha de costa;

g) destruição de estruturas artificiais paralelas e
transversais à linha de costa;

h) perda do valor imobiliário de habitações
costeiras;

i) perda do valor paisagístico da praia e/ou da
região costeira;

j) comprometimento do potencial turístico da
região costeira;

k) prejuízos nas atividades sócio-econômicas da
região costeira;

l) artificialização da linha de costa devido à
construção de obras costeiras (para proteção
e/ou recuperação ou mitigação);

m) gastos astronômicos com a recuperação de
praias e reconstrução da orla marítima
(incluindo propriedades públicas e privadas,
equipamentos urbanos diversos e estruturas de
apoio náutico, de lazer e de saneamento).

Figura 2. A Zona Costeira do Brasil (modificado de MMA, 2006).
Figure 2. Brazilian Coastal Zone (modified from  MMA, 2006).
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Levando em consideração esses efeitos, pela
Tabela 1 verifica-se que a erosão costeira impacta
principalmente as residências costeiras, as atividades
antrópicas ligadas ao turismo e lazer, pesca e
aqüicultura, atividades portuárias, atividades de
comércio, industriais e de serviços ligadas diretamente
a todas as anteriores, e conservação de ecossistemas
costeiros.

No Brasil, a situação das praias em relação à erosão
costeira não é diferente da maioria dos países, havendo
inúmeras praias onde o processo é bastante severo e
requer medidas emergenciais de contenção e/ou
recuperação. Entretanto, são ainda embrionárias as
políticas de GIZC em relação ao problema e às suas
causas, seja no que tange ao planejamento territorial,
às obras de contenção/proteção costeira (estruturais
ou não), ao financiamento de projetos ou a estudos
de cenários que possam orientar investimentos. Da
mesma forma, as políticas de planejamento e
ordenamento territorial pouco têm incorporado os
conhecimentos científicos disponíveis sobre o tema,
resultando, muitas vezes, no desperdício de recursos
públicos com obras de engenharia costeira que
acabam não cumprindo seu papel, mas acelerando a
erosão e aumentando as situações de risco e a
vulnerabilidade de pessoas e bens ao processo.
Exemplos podem ser encontrados em várias praias
de todos os estados costeiros brasileiros, como exibido
na Figura 3.

Esse contexto levou à organização do I Simpósio
Nacional sobre Erosão Costeira (Agosto/2008), por
parte dos Ministérios do Meio Ambiente (MMA) e
da Integração Nacional (MI) e do Grupo de
Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO)
(MMA, 2008a).

O objetivo deste trabalho é apresentar um
panorama geral sobre os desafios que o
Gerenciamento Costeiro no Brasil tem em relação
aos conflitos associados à instalação de processos de
erosão costeira, decorrentes da ocupação inadequada
da orla marítima e de fenômenos naturais como a
elevação do nível do mar e as mudanças climáticas e
seus efeitos (embora possam estas ser induzidas por
atividades antrópicas). Alguns dos resultados das
discussões feitas durante o I Simpósio sobre Erosão
Costeira foram incorporados no texto que se segue.

2. EROSÃO COSTEIRA NO BRASIL

2.1. Estado da Arte

No Brasil, os estudos sobre erosão costeira são
relativamente recentes, ganhando grande expressão a
partir da década de 1990 (Souza et al., 2005). Também
são dessa década os principais trabalhos sobre cálculos
das variações seculares do nível do mar (NM) através
da análise de séries históricas de registros maregráficos
(Mesquita, 2003).

Souza et al. (2005), no capítulo sobre “Praias e
Erosão Costeira” do Livro “Quaternário do Brasil”,
elaboraram uma compilação dos vários trabalhos até
então publicados sobre o tema no Brasil. Até essa
época, apesar do grande número de trabalhos, poucos
eram os levantamentos realizados em nível estadual.
Havia alguns trabalhos sobre vulnerabilidade à erosão
costeira em praias isoladas ou setores costeiros,
principalmente da Região Nordeste do Brasil, apenas
um levantamento sobre áreas em erosão e em
progradação na costa do Rio Grande do Sul, e apenas
uma Carta de Risco à Erosão Costeira para o Estado
de São Paulo. As centenas de outros trabalhos se
limitavam a monitoramentos de perfis praiais (com
durações em geral inferiores a 2 anos) e/ou a
retroanálises históricas efetuadas através de conjuntos
de fotografias aéreas e imagens de satélite e em
produtos cartográficos antigos, geralmente
envolvendo áreas próximas a desembocaduras
(estuarinas, lagunares, deltáicas). Ambos os métodos
eram utilizados para caracterizações de processos
erosivos/deposicionais e também para cálculos de
taxas de retrogradação/progradação da linha de costa.

Em 2006, a partir de uma iniciativa do MMA, foi
editado o livro “Erosão e Progradação do Litoral
Brasileiro” (Muehe, 2006), que pretendeu mostrar o
estado da arte do tema no Brasil, além de reunir alguns
levantamentos realizados especialmente para o livro.
Os resultados mostraram que ao longo de todo o
litoral brasileiro há predomínio de processos erosivos
sobre os de acreção e equilíbrio.

As causas da erosão costeira no Brasil são
atribuídas a uma gama de fatores naturais e a diversas
intervenções antrópicas na ZC, como mostra a Tabela
2, sendo as mais importantes as de números 3, 5, 6,
8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 e 20 (Tabela 3).
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Figura 3. Exemplos de praias brasileiras com erosão severa e implantação de obras de proteção ou contenção
equivocadas. A. Praia do Farol Velho, Pará (Pedro W.M. Souza, 2002); B. Praia de Canapum, Rio Grande do
Norte (Helenice Vital, 2001); C. Praia de Piratininga, Rio de Janeiro (Soraya Patchineelam, 2002); D. Praia de
Massaguaçu, São Paulo (autora, 2007); E. Praia do Gonzaguinha, São Paulo (autora, 2007); F. Praia do
Gonzaguinha, São Paulo (autora, 2007); G. Praia de Caiobá, Paraná (autora, 2000); H. Praia de Camboriú, Santa
Catarina (Luciana S. Esteves, 1999).
Figure 3. Examples of  Brazilian beaches under severe erosion and equivocated coastal defense works. A. Farol Velho Beach, Pará
(Pedro W.M. Souza, 2002); B. Canapum Beach, Rio Grande do Norte (Helenice Vital, 2001); C. Piratininga Beach, Rio de
Janeiro (Soraya Patchineelam, 2002); D. Massaguaçu Beach, São Paulo (author, 2007); E. Gonzaguinha Beach, São Paulo
(author, 2007); F. Gonzaguinha, São Paulo (author, 2007); G. Caiobá Beach, Paraná (author, 2000); H. Camboriú Beach,
Santa Catarina (Luciana S. Esteves, 1999).
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Tabela 2. Causas naturais e antrópicas da erosão costeira no Brasil (Souza et al., 2005; Souza, 2009).
Table 2. Natural and anthropogenic causes of  coastal erosion in Brazil (Souza et al., 2005; Souza, 2009).

CAUSAS NATURAIS DA EROSÃO COSTEIRA CAUSAS ANTRÓPICAS DA EROSÃO COSTEIRA

1 Dinâmica de circulação costeira: presença de
zonas de barlamar ou centros de divergência de
células de deriva litorânea em de terminados
locais mais ou menos fixos da linha de costa
(efeito " foco estável").

7 Inv e rsõe s na de riv a litorâne a re sultante
c a u s a d a p o r f e nô me no s c l imá t i c o s -
meteorológicos intensos: sistemas frontais ,
ciclones extratropicais e a atuação intensa do
"El Nino/ENSO".

14 Urbanização da orla, com destruição de dunas e/ ou
impermeabilização de terraços marinhos holocênicos e
eventual ocupação da pós-praia.

2 Morfodinâmica praial: praias intermediárias têm
maior mobilidade e suscetibilidade à erosão
costeira, seguidas das reflexivas de alta energia,
dissipativas de alta energia, reflexivas de baixa
e ne rg ia , d is s ipa t iv a s de b a ixa e ne rg ia e
ultradissipativas.

8 E levações do nível relativo do mar de curto
pe ríodo de v ido a e fe itos combinados da
a tuaç ão de s is temas fronta is e c ic lone s
extratropicais, marés astronômicas de sizígia e
elevações sazonais do NM, resultando nos
mesmos processos da elevação de NM de longo
período.

15 Implantação de estruturas rígidas ou flexíveis, paralelas ou
transversais à linha de costa: espigões, molhes de pedra,
enrocamentos , píe rs , quebramare s, muros, e tc . , para
"proteção costeira"  ou contenção/mitigação de processos
erosivos costeiros ou outros fins; canais de drenagem
artificiais.

3 Aporte sedimentar atual naturalmente ineficiente
ou ausência de fontes de areias.

9 Efeitos atuais da elevação do nível relativo do
mar durante o último século, em taxas de até
30 cm: forte erosão com retrogradação da linha
de costa.

16 Armadilhas de sedimentos associadas à implantação de
estruturas artificiais, devido à interrupção de células de
deriva litorânea e formação de pequenas células.

4 Fisiografia Costeira: irregularidades na linha de
c os t a (mudanç a s br us c a s na orie nta ç ã o,
promontórios rochosos e cabos inconsolidados)
dispersando as correntes e sedimentos para o
largo; praias que recebem maior impacto de ondas
de maior energia.

10 Efeitos secundários da elevação de nível do
mar de longo pe ríodo: Regra de Bruun e
migração do perfil praial rumo ao continente.

17 Retirada de areia de praia por: mineração e/ou limpeza
pública, resultando em déficit sedimentar na praia e/ou
praias vizinhas.

5 Pre sença de amplas zonas de transporte ou
trânsito de sedimentos (by-pass), contribuindo
para a não permanência dos sedimentos em
certos segmentos de praia.

11 Evolução quaternária das planícies costeiras:
balanço sedimentar de longo prazo negativo e
dinâmica e circulação coste ira atuante na
época.

18 Mine ração de are ias fluv ia is e de sas sore amento de
desembocaduras ;  dragagens em canais de maré e na
plataforma continental: diminuição/perda das fontes de
sedimentos para as praias.

6 Armadilhas de sedimentos e migração lateral:
desembocaduras fluv iais ou canais de maré ;
e fe it o " molhe hidráulic o" ; de pós it os de
sobrelavagem; obstáculos fora da praia (barras
arenosas , ilhas , parcé is , arenitos de praia e
recifes).

12 Balanço sedimentar atual negativo originado
por proc e s s os na tura is ind iv idua is ou
combinados.

19 Conversão de terrenos naturais da planície costeira em
áreas urbanas (manguezais, planícies fluviais/ e lagunares,
p â n t a n o s e á r e a s i n u n d a d a s ) p r o v o c a n d o
impermeabilização dos terrenos e mudanças no padrão de
drenagem costeira (perda de fontes de sedimentos).

13 F a t o r e s T e c t ô n i c o s : s u b s i d ê nc i a s e
soerguimentos da planície costeira.

20 Balanço s e dimenta r a tua l ne ga t iv o de corre nte de
intervenções antrópicas.

Tabela 3. Síntese da situação das praias brasileiras em relação às causas (Tabela 2) e aos indicadores (Tabela 4) de
erosão costeira (Souza et al., 2005).
Table 3. Synthesis of  causes (Table 2) and indicators (Table 4) of  coastal erosion in Brazilian beaches (Souza et al., 2005).

REGIÃO INDICADORES DE EROSÃO COSTEIRA

C A U S A S   D E   E R O S Ã O   C O S T E I R A

NATURAIS ANTRÓPICAS

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NORTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NORDESTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

LESTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SUDESTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SUL x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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3.2. Avaliação do Risco à Erosão Costeira como
Ferramenta para a GIZC

De acordo com Klein et al. (1998), para promover
a GIZC mais efetiva, é necessário compreender como
a ZC reage quando submetida a uma ampla gama de
pressões sócio-econômicas e ambientais, as quais
interagem em escalas de tempo de curto e longo
períodos (Figura 1).

Nesse contexto, as avaliações de Risco são
consideradas importantes instrumentos de suporte à
GIZC, podendo ser usadas para estimar os impactos
potenciais advindos das atividades antrópicas e das
pressões naturais na ZC (NRC, 1993; Turner & Adger,
1995).

O Risco Ambiental representa o grau de prejuízo
ou dano causado a pessoas e bens devido à ocorrência
de um determinado perigo (hazard) (Varnes, 1984).
O perigo refere-se à probabilidade de ocorrência de
um evento físico, fenômeno natural e/ou induzido
por uma atividade humana, potencialmente danoso
ou nocivo, que pode causar perda de vidas, ferimentos,
danos a propriedades e bens, interrupção de atividades
sociais e econômicas e degradação ambiental (perda
de ecossistemas).

A análise e a caracterização do risco (R) envolvem
três etapas: identificação do perigo (H); avaliação do
grau de exposição ao perigo ou grau de incapacidade
de lidar com as conseqüências do perigo
(vulnerabilidade - V); e avaliação da resposta ao perigo
(elemento em risco - E), que pode depender da
resistência (habilidade de evitar as perturbações
ambientais) e da resiliência (capacidade de responder
às conseqüências das perturbações do ambiente), tal
que R = H.V.E.

Com base nesses conceitos e nos pressupostos de
que, sob condição de elevação do NM, como na
atualidade, todas as praias do planeta estão, no
mínimo, sob risco muito baixo de erosão costeira
(Bruun, 1962), e que a erosão costeira deixa “indícios”
(indicadores) na linha de costa que podem ser
facilmente identificados e monitorados, Souza &
Suguio (2003) elaboraram uma proposta de
classificação de risco baseada na presença desses
indicadores de erosão costeira (Tabela 4) e na sua
distribuição espacial ao longo da praia (Figura 4).

Embora essa proposta tenha sido aplicada para as
praias oceânicas do litoral do Estado de São Paulo
(Figura 2), ela pode ser adaptada para qualquer região

costeira ou até para segmentos de uma praia muito
extensa. Por se basear essencialmente na presença de
indicadores que, em conjunto, refletem o estado
resultante da praia, dispensa estudos mais complexos
e até mesmo equipe muito especializada. A definição
de pesos diferentes para cada um desses indicadores
não seria recomendada, pois a dinâmica de processos
que ocorrem diariamente no ambiente praial pode
mascarar temporariamente um outro indicador,
influenciando até na sua distribuição espacial. Por isso
é necessário o monitoramento contínuo, por um
período mínimo aceitável de 1 ano hidrológico, mas
recomendável a partir de 2 anos.

Outra utilização direta desse tipo de mapa na
GIZC é o seu uso como ferramenta para o
estabelecimento de zonas de proteção da praia (set
backs) (ZP), na planície costeira. A ZP seria uma faixa
de terreno da planície costeira, paralela e contígua à
praia, com determinada largura mínima medida a
partir do limite superior da praia (este limite poderá
se dar com a planície costeira propriamente dita ou
com algum tipo de estrutura construída pelo homem)
no sentido do continente (Souza et al., 2008; Souza
2009). A largura mínima da ZP poderia ser única ou
variável em função da classificação de risco à erosão
da praia (progressivamente maior quanto maior o seu
grau de risco) ou da taxa de recuo da linha de costa.
Como sua função é de proteger as praias e as áreas
urbanas da erosão costeira e dos avanços progressivos
do NM, essa zona deveria: (i) ser mantida livre de
qualquer ocupação antrópica; (ii) ter restaurada as
condições de permeabilidade original do terreno, com
a recuperação da duna frontal anteriormente existente
e de sua vegetação original ou, não havendo esta
possibilidade, ser efetuado o plantio de espécies
nativas de escrube ou dunas.

Em alguns países da Europa, como Espanha e
França por exemplo, a ZP possui 100 m de largura
contados a partir do limite das águas, não havendo
compensação aos eventuais proprietários (França -
Lei Litoral nº 86-2/1986; Espanha -  Ley de Costas
nº 22/1988). Nos Estados Unidos, a ZP tem largura
variável em função da taxa de erosão da linha de costa
para intervalos de 10, 30 e 60 anos, definindo zonas
nas quais são estabelecidos diferentes tipos de uso e
ocupação. Na Austrália, a faixa tem largura adequada
à recuperação da primeira duna frontal.
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Tabela 4. Indicadores de erosão costeira monitorados nas praias do Estado de São Paulo,
Brasil (Souza, 1997, 2001; Souza & Suguio, 2003).
Table 4. Coastal erosion indicators monitored in the State of  São Paulo beaches, Brazil (Souza, 1997,
2001; Souza & Suguio, 2003).

3. GESTÃO INTEGRADA DA ZONA
COSTEIRA NO BRASIL

3.1. Aspectos Gerais e Breve Histórico

A ZC brasileira compreende uma faixa de 8.698
km de extensão e largura variável, contemplando um
conjunto de ecossistemas contíguos sobre uma área
de aproximadamente 324.000 km². Inclui 17 estados
da federação (Figura 2) e cerca de 400 municípios,
onde vivem 25% da população brasileira (em torno
de 36,5 milhões de pessoas segundo o último censo,
de 2000), distribuídas em uma densidade média de
121 hab./km², seis vezes superior à média nacional
(20 hab./km²) (MMA, 2008b). Treze capitais desses
estados situam-se à beira-mar. Também na ZC
encontram-se doze regiões metropolitanas que, no

período de 1996 a 2000, apresentaram elevadas taxas
de crescimento populacional variando entre 1,68%
ao ano no Rio de Janeiro (RJ), até 4,85% ao ano em
Belém (PA). As atividades econômicas são
responsáveis por cerca de 70% do PIB nacional, sendo
as mais importantes associadas aos setores portuário,
turístico e petroquímico.

A delimitação terrestre da ZC brasileira (Figura 2)
se deu principalmente em função de limites político-
administrativos (limites municipais) e, em segundo
plano, do limite de bacias hidrográficas. Na porção
marinha considera-se todo o mar territorial, cujo limite
foi determinado pela Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar como sendo de 12 milhas
náuticas (22,2 km) contadas da linha de base da costa
(linha de baixa-mar, tal como indicada nas cartas

I
Pós-praia muito estreita ou inexistente devido à inundação pelas preamares de sizígia 
(praias urbanizadas ou não).

II
Retrogradação geral da linha de costa nas últimas décadas, com franca diminuição da 
largura da praia, em toda a sua extensão ou mais acentuadamente em determinados locais 
dela (praias urbanizadas ou não).

III
Erosão progressiva de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam 
as praias, sem o desenvolvimento de falésias (praias urbanizadas ou não).

IV
Intensa erosão de depósitos marinhos e/ou eólicos pleistocênicos a atuais que bordejam as 
praias, provocando o desenvolvimento de falésias com alturas de até dezenas de metros 
(praias urbanizadas ou não).

V
Destruição de faixas frontais de vegetação de “restinga” ou de manguezal e/ou presença de 
raízes e troncos em posição de vida soterrados na praia, causados pela erosão acentuada 
ou o soterramento da vegetação devido à retrogradação/migração da linha de costa sobre o 
continente.

VI

Exumação e erosão de depósitos paleolagunares, turfeiras, arenitos de praia, depósitos 
marinhos holocênicos e pleistocênicos, ou embasamento sobre o estirâncio e/ou a face 
litorânea atuais, devido à remoção das areias praiais por erosão costeira e déficit sedimentar 
extremamente negativo (praias urbanizadas ou não).

VII
Freqüente exposição de “terraços ou falésias artificiais”, apresentando pacotes de espessura 
até métrica de camadas sucessivas de aterro erodido e soterrado por camadas de areias 
praiais/eólicas, no contato entre a praia e a área urbanizada.

VIII
Destruição de estruturas artificiais construídas sobre os depósitos marinhos ou eólicos 
holocênicos, a pós-praia, o estirâncio, as faces praial e l itorânea, a zona de 
surfe/arrebentação e/ou ao largo. 

IX
Retomada erosiva de antigas plataformas de abrasão marinha, elevadas de +2 a +6 m, 
formadas sobre rochas do embasamento ígneo-metamórfico précambriano a mesozóico, em 
épocas em que o nível do mar encontrava-se acima do atual, durante o Holoceno e o final do 
Pleistoceno (praias urbanizadas ou não).

X
Presença de concentrações de minerais pesados em determinados trechos da praia, em 
associação com outros indicadores erosivos (praias urbanizadas ou não).

XI
Desenvolvimento de embaíamentos formados pela presença de correntes de retorno 
concentradas e de zona de barlamar ou centros de divergência de células de deriva litorânea 
localizados em local(s) mais ou menos fixo(s) da linha de costa.
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náuticas de grande escala). Essa região corresponde à
medida da largura do mar territorial e das demais áreas
marítimas sob jurisdição nacional - zona contígua,
zona econômica exclusiva e plataforma continental.

Para fins de GIZC, a ZC de cada Estado é dividida
em setores costeiros, que são unidades menores de
gerenciamento compostas por certo número de
municípios e delimitadas em função de características
fisiográficas, geopolíticas e sócio-econômicas
específicas e distintas.

No Brasil, a GIZC foi incorporada inicialmente
através do Programa Nacional de Gerenciamento
Costeiro (GERCO), formulado em 1987 pela
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM), para balizar as ações de planejamento e
gestão integrada, descentralizada e participativa da ZC.

Em 1988, através da Lei Federal nº 7.661, foi
instituído o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro (PNGC), que legitimou à ZC o estatuto de
patrimônio do povo brasileiro atribuído pela nova
Constituição Federal de 1988.

O GERCO tem como objetivo operacionalizar o
PNGC de forma descentralizada e participativa. Tem
como arranjo institucional o Ministério do Meio
Ambiente (MMA), como órgão central, coordenando
todas as ações em nível federal e articulando com os
estados costeiros, através dos respectivos órgãos
ambientais. Estes, por sua vez, têm o papel de
executores estaduais, buscando integrar suas ações
com as dos municípios.

Ainda na esfera federal, encontra-se o Grupo de
Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-
GERCO), um órgão colegiado representado por
diversos setores que tem como tarefa básica promover
a articulação das ações federais na ZC, buscando a
compatibilização e a integração dessas ações nos
diferentes órgãos da União que atuam na ZC, além
da definir diretrizes para a atuação do GERCO
(Asmus et al., 2006). Esse trabalho intersetorial é
reforçado, também, pela Câmara Técnica Permanente
do Gerenciamento Costeiro, no âmbito do
CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente),
em especial naquelas ações de revisão e
aperfeiçoamento dos aspectos legais e normativos
aplicáveis ao GERCO.

Na esfera dos estados, o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (PEGC) é desenvolvido

através dos Colegiados Costeiros, que são grupos de
representação tripartite igualitária (Estado, Município
e Sociedade Civil organizada). Sua função é discutir e
encaminhar políticas, planos, programas e ações
destinadas à gestão da ZC, num processo participativo
que permita a mediação de conflitos de interesse e a
articulação das diretrizes e ações de gestão para cada
setor costeiro. Os PEGCs têm por objetivo planejar
e administrar a utilização dos recursos naturais da ZC,
visando à melhoria da qualidade de vida das
populações locais, promovendo a proteção adequada
dos seus ecossistemas, para usufruto permanente e
sustentado das gerações presentes e futuras
(MMA, 2005).

Em nível municipal devem ser implementados os
Planos Municipais de Gerenciamento Costeiro
(PMGC), cuja função é aplicar, na escala local, as
metas e diretrizes do PEGC, incorporando-as aos
Planos Diretores Municipais de Uso do Solo.

O primeiro PNGC (PNGC I) foi instituído através
da Resolução CIRM nº 01 de 1990. Nessa fase inicial
o processo de implementação restringiu-se à
elaboração de material cartográfico
(Polette et al., 2006).

No período entre 1991 e 1997, o PNGC I foi
reestruturado e reformulado, sendo reavaliados todos
os entraves de cunho metodológico, operacional e
institucional (Moraes, 1999). Os avanços mais
importantes concentraram-se na elaboração dos
zoneamentos costeiros, no treinamento das equipes
dos órgãos ambientais estaduais, na criação de
parcerias e convênios para o desenvolvimento de
ações conjuntas em nível intergovernamental, na
criação de fóruns interinstitucionais de discussão, e
formulação de ações de planejamento costeiro a
exemplo da Câmara Técnica de Gerenciamento
Costeiro no âmbito do CONAMA (Polette et al.,
2006). Além disso, o PNGC saiu do âmbito de
coordenação da CIRM para o IBAMA (Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis), mas a partir de 1992 passou a ser
coordenado diretamente pelo Ministério do Meio
Ambiente (Filet et al., 2001).

Em 1997 foi aprovado o segundo PNGC (PNGC
II), que fortaleceu o conceito de gestão, alterou a
abrangência territorial da ZC através da adoção das
12 milhas do mar territorial, e introduziu novos
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instrumentos, entre eles o Relatório de Qualidade
Ambiental da ZC, que veio a enfatizar a necessidade
de se estruturar um sistema permanente de
monitoramento da evolução da sua qualidade
ambiental (Filet et al., 2001). Além disso, esse novo
plano inovou ao acentuar as responsabilidades das
escalas federal e municipal em parceria com a
sociedade civil organizada, na condução dos planos
em nível estadual.

Em Dezembro de 2004 foi promulgado o Decreto
Federal nº 5.300, regulamentando a Lei Federal nº
7.661/1988 (que instituiu o PNGC) e dispondo sobre
regras de uso e ocupação da zona costeira e critérios
de gestão da orla marítima.

De acordo com o disposto no Art. 6º desse
Decreto, os objetivos da Gestão da ZC no Brasil são:

a) promover o ordenamento do uso dos recursos naturais e
da ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e
otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e
de gestão da zona costeira;

b) estabelecer o processo de gestão, de forma integrada,
descentralizada e participativa, das atividades
socioeconômicas na zona costeira, de modo a contribuir
para elevar a qualidade de vida de sua população e a
proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e
cultural;

c) incorporar a dimensão ambiental nas políticas setoriais
voltadas à gestão integrada dos ambientes costeiros e
marinhos, compatibilizando-as com o Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro - PNGC;

d) controlar os agentes causadores de poluição ou
degradação ambiental que ameacem a qualidade de vida
na zona costeira;

e) produz ir e difundir conhecimentos para o
desenvolvimento e aprimoramento das ações de gestão
da zona costeira.

Atualmente, o PNGC II também está em fase de
revisão, devendo ser substituído pelo PNGC III em
2009-2010.

3.2. Instrumentos de Operacionalização da
Gestão Costeira

A operacionalização da GIZC no Brasil está
apoiada em vários instrumentos, aqui organizados em
três conjuntos sintetizados na Tabela 5, a saber: Bases
Legais, Instrumentos de Planejamento e Instrumentos
de Apoio ao Planejamento.

3.3. O Projeto Orla

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima
- Projeto Orla foi originalmente idealizado pela
Secretaria de Patrimônio da União (SPU - Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão), para fazer
frente às suas dificuldades para fiscalizar a ocupação
e o uso indevido dos Terrenos de Marinha e seus
Acrescidos (Bacelar Sobrinho, 2006). Em meados de
1999 o projeto foi inserido no âmbito do GI-GERCO
como parte das ações prioritárias do PAF-ZC e, em
2001 passou a ser conduzido pelo MMA, por meio
de sua Secretaria de Qualidade Ambiental nos
Assentamentos Humanos, e pela SPU.

O objetivo maior do Projeto Orla é compatibilizar
as políticas ambiental e patrimonial do governo
federal, no trato dos espaços litorâneos sob
propriedade ou guarda da União, buscando dar uma
nova abordagem ao uso e gestão dos terrenos e
acrescidos de marinha, como forma de consolidar
uma orientação cooperativa e harmônica entre as
ações e políticas praticadas na orla marítima (MMA,
2006). Os objetivos estratégicos são: fortalecer a
capacidade de atuação e a articulação de diferentes
atores do setor público e privado na gestão integrada
da orla, aperfeiçoando o arcabouço normativo para
o ordenamento de uso e ocupação desse espaço;
desenvolver mecanismos institucionais de mobilização
social para sua gestão integrada; estimular atividades
sócio-econômicas compatíveis com o
desenvolvimento sustentável da orla.

Os limites genéricos estabelecidos para a Orla
Marítima (Figura 5) são os seguintes (Decreto Federal
nº 5.300 de 2004):

a) Na zona marinha, a isóbata de 10 metros
(assinalada em todas cartas náuticas),
profundidade média na qual a ação das ondas
passa a sofrer influência da variabilidade
topográfica do fundo marinho, promovendo
o transporte de sedimentos (nível de base das
ondas); essa referência poderá ser alterada
desde que, no caso da redução da cota, haja
um estudo comprovando a localização do
limite de fechamento do perfil em
profundidades inferiores.

b) Na área terrestre, 50 metros em áreas
urbanizadas ou 200 metros em áreas não
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Tabela 5. Síntese dos instrumentos de operacionalização da gestão costeira no Brasil.
Table 5. Synthesis of  coastal management operation instruments in Brazil.

Instrumento Dispositivo Proposição

Base s Legais

Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (CIRM), 1987

Formulação do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO).

Art. 225 da Constituição
Federal de 1988

Zona Costeira como patrimônio nacional e área de interesse especial.

Lei Federal nº 7.661 de 1988 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).

Resolução CIRM nº 01 de 1990 Regulamenta o PNGC I.

Lei Federal nº 8.617 de 1993 Disposição sobre o mar territorial, a zona contígua e a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira.

Resolução CIRM nº 05 de 1997
Regulamenta o PNGC II.

Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO).

Resolução CIRM nº 05 de 1998
Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAF-ZC). Orla Marítima como prioridade para seu exercício; ações para
ordenamento da ocupação e uso do solo; estratégias para a integração de políticas públicas; estabelecimento da base de
atuação da União e compartilhamento de responsabilidades .

Lei Federal nº 9.636 de 1998
Disposição sobre o patrimônio da união; incluindo os terrenos da marinha e atualizando legislação de 1946; mantendo
como parâmetro de medição a linha de preamar média de 1831.

Decreto Federal nº 2.972 de 1999 Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes Costeiro e Marinho no âmbito do Ministério do Meio Ambiente.

Decreto Federal nº 2.956 de 1999 V Plano Setorial para os Recursos do Mar (1999-2003) e aborda a articulação com o GERCO.

Plano Plurianual 2000-2003
Aborda o Programa Zoneamento Ecológico-Econômico e o Projeto de Gestão Integrada dos Ambientes Costeiro e
Marinho.

Decreto Federal nº 5.300 de 2004

Regulamenta a Lei 7.661/1988; em relação aos limites, as competências de gestão e as regras de uso e ocupação da ZC.

Estabelece os limites e as competências para a gestão da Orla Marítima, fornecendo instrumentos voltados à
implementação do "Projeto Orla"  pelos municípios costeiros.

Leis Estaduais de Gerenciamento
Costeiro

Regulamentação especifica do zoneamento costeiro, por alguns Estados.

Instrumentos de
Plane jamento

Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro  (PEGC)

Desdobramento estadual do PNGC, apoio à implementação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro.

Plano Municipal de Gerenciamento
Costeiro (PMGC)

Desdobramento municipal do PNGC e do PEGC, apoio à implementação da Política Municipal de Gerenciamento
Costeiro, relacionando-se com planos diretores.

Plano de Gestão da Zona Costeira
(PGZC)

Conjunto de ações e programas, articulados e localizados, com a participação da sociedade, que orienta a execução do
Gerenciamento Costeiro nos três níveis de governo.

Instrumentos de
Apoio ao

Plane jamento no
Âmbito do Plano

Estadual de
Gerenc iamento

Coste iro

Zoneamento Ecológico-Econômico
Costeiro e Marinho (ZEEC, ZEEM)

Estabelece as normas disciplinadoras para o uso dos terrenos e dos recursos naturais que compõem os ecossistemas
costeiros e aponta as atividades econômicas mais adequadas e sustentáveis para cada zona. Válido para as porções
terrestre e marinha, com diretrizes específicas para cada uma. São cinco zonas principais que podem ser
compartimentadas.

Z1 -  zona que mantém os ecossistemas primitivos em pleno equilíbrio ambiental, podendo ocorrer atividades humanas
de baixos efeitos impactantes e incluir unidades de conservação e áreas indígenas; são áreas com grandes restrições
naturais à ocupação e em parte protegidas por lei, com taxa de uso direto indicada de até 5% do seu território (zona de
conservação e preservação, com maior restrição).

Z2 -  zona que apresenta alterações na organização funcional dos ecossistemas primitivos, mas é capacitada para manter
em equilíbrio uma comunidade de organismos em graus variados de diversidade, mesmo com a ocorrência de atividades
humanas intermitentes ou de baixos impactos; a taxa de uso direto é de até 20% (zona de conservação e preservação
com menor restrição).

Z3 -  zona que apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente modificados, com dificuldades de regeneração natural,
pela exploração, supressão ou substituição de algum de seus componentes em razão da ocorrência de assentamentos
humanos com maior integração entre si; a taxa de uso direto indicada é de 40 a 60% do território da Zona (zona
predominantemente de uso rural).

Z4 -  zona que apresenta os ecossistemas primitivos significativamente modificados pela supressão de componentes,
descaracterização dos substratos terrestres ou marinhos, alteração das drenagens ou da hidrodinâmica, necessitando de
intervenções para a sua regeneração parcial; indica- se a manutenção de áreas verdes em pelo menos 30% da Zona para
permitir melhor permeabilidade do solo (zona de expansão urbana).

Z5 -  zona que apresenta a maior parte dos componentes dos ecossistemas primitivos degradada ou suprimida, e
organização funcional eliminada (zona urbana).

Sistema de Informações do
Gerenciamento Costeiro e Marinho

(SIGERCOM)

Sistema que integra e disponibiliza informações do PNGC com dados de várias fontes: banco de dados, sistemas de
informações geográficas e produtos de sensoriamento remoto.

Sistema de Monitoramento Ambiental

Estrutura operacional de coleta contínua de dados, para o acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da zona
costeira e avaliação das metas de qualidade sócio-ambiental; considerando indicadores de qualidade que permitam
avaliar a dinâmica e os impactos das atividades sócio-econômicas, como os setores industrial, turístico, portuário,
pesqueiro.

Relatório de Qualidade Ambiental
(RQA-ZC)

Consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e avalia a eficácia das ações da
gestão; elaborado pela coordenação nacional do GERCO, a partir de relatórios estaduais.
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urbanizadas, demarcados na direção do
continente a partir da linha de preamar máxima
ou do limite final de ecossistemas, tais como
as caracterizadas por feições de praias, dunas,
áreas de escarpas, falésias, costões rochosos,
“restingas” (Souza et al., 2008), manguezais,
marismas, lagunas, estuários, canais de maré ou
braços de mar, quando existentes, onde estão
situados os terrenos de marinha e seus
acrescidos.

Na Figura 5 são especificados também os limites
dos “Terrenos de Marinha” e das “Áreas de
Preservação Permanente na Restinga”, que serão
objeto de apresentação no próximo tópico.

O Projeto Orla constitui um Plano de Intervenção,
e deve ser elaborado com base no reconhecimento
das características naturais e nos tipos de uso e
ocupação existentes e projetados para a orla. O Plano
deve contemplar: (a) a caracterização sócio-ambiental
- diagnóstico dos atributos naturais e paisagísticos,
formas de uso e ocupação existentes, com avaliação
das principais atividades e potencialidades sócio-
econômicas; (b) a classificação - análise integrada dos
atributos naturais com as tendências de uso, de
ocupação ou preservação, conduzindo ao
enquadramento em classes genéricas e à construção
de cenários compatíveis com o padrão de qualidade
da classe a ser alcançada ou mantida; (c) o
estabelecimento de diretrizes para intervenção -

definição do conjunto de ações articuladas, elaboradas
de forma participativa, a partir da construção de
cenários prospectivos de uso e ocupação, podendo
ter caráter normativo, gerencial ou executivo.

Desde sua implantação o Projeto Orla capacitou
58 municípios em 14 estados, sendo que 26 deles já
assinaram convênios com a Secretaria de Patrimônio
da União e o MMA (MMA, 2008b). A análise do
conjunto de ações priorizadas pelos municípios
participantes do Projeto Orla, em seus respectivos
Planos de Gestão, permite identificar as principais
demandas existentes na orla brasileira:

 projetos de urbanização, paisagísticos,
organização e padronização de quiosques,
definição de acessos, construção de passarelas
elevadas, construção e implantação de
equipamentos nas praias;

 planejamento ambiental;
 elaboração ou revisão do Plano Diretor

Municipal e seus instrumentos
complementares;

 criação, demarcação, elaboração ou
implantação de plano de manejo em unidades
de conservação;

 regularização fundiária;
 capacitação e fortalecimento comunitário

(qualificação da mão de obra local e
comunicação/informação ambiental);

Figura 5. Delimitação da Orla Marítima (modificado de MMA, 2006).
Figure 5. Coastline boundaries (modified from MMA, 2006).
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 manejo de ecossistemas costeiros - dunas,
“restingas” (Souza et al., 2008), falésias, matas
ciliares e manguezais;

 ordenamento de atividades associadas à pesca
e maricultura;

 sinalização (turística; atividades náuticas:
navegação, esporte e lazer, pesca,
atracadouros);

 gestão de resíduos sólidos;
 controle e prevenção de erosão costeira;
 ações para ecoturismo.

O Projeto Orla deveria ser, a princípio, um
instrumento focado nas praias e em sua gestão, mas
na prática isso ainda pouco acontece. No Estado de
São Paulo, por exemplo, dos 16 municípios costeiros
apenas 4 possuem Projeto Orla (desde meados da
presente década). Dentre estes, somente o de
Caraguatatuba baseou-se em pesquisas científicas
preexistentes sobre as praias e a erosão costeira na
região para nortear suas ações de gestão. Por outro
lado, até o momento, esses projetos ainda não foram
implantados de fato, o que, segundo técnicos das
prefeituras locais, ocorre principalmente porque não
houve repasse de verbas federais ou estaduais para os
municípios.

3.4. As Praias e os Dispositivos Legais Vigentes

No Brasil, são escassos os instrumentos legais
ambientais que tratam especificamente das praias, o
que favorece em muito os usos irregulares e
inadequados desses ambientes.

Destacam-se apenas três instrumentos que se
referem ao ambiente praial e sua importância, embora
não estabeleçam qualquer tipo de restrição ambiental:
Decreto-Lei nº 9.760/1946 (Terrenos de Marinha),
Lei Federal nº 7.661/1988 (PNGC) e Decreto Federal
nº 5.300/2004 (Gerenciamento Costeiro).

O Decreto-Lei nº 9.760/1946 define: “São terrenos
de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros,
medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da
linha do preamar médio de 1831: a) os situados no continente,
na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se
faça sentir a influência das marés; b) os que contornam as
ilhas situadas em zona onde se façam sentir a influência das
marés... Para os efeitos deste artigo a influência das marés é
caracterizada pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros

pelo menos do nível das águas, que ocorra em qualquer época
do ano... A União tem por insubsistentes e nulas quaisquer
pretensões sobre o domínio pleno de terrenos de marinha e seus
acrescidos, salvo quando originais em títulos por ela outorgados
na forma do presente Decreto-Lei”.

A delimitação cartográfica dos terrenos de marinha
é bastante controversa, em função da amarração ao
nível de preamar médio de 1831 (Souza et al., 2008).
Ora, se desde 1781 o NM elevou-se em taxas de até
4mm/ano ou 50 cm/século na costa brasileira
(Mesquita, 2003), e sabendo que a maioria das praias
tem sofrido retrogradação nas últimas décadas (por
esse ou outros motivos), então supõe-se que em
muitas delas o nível de 1831 esteja submerso (e.g. Lima,
2002; Mesquita et al., 2005). Note-se bem que na
Figura 5, a delimitação dos “terrenos de marinha” foi
feita de maneira equivocada, pois a referência ali é o
nível máximo da preamar atual.

Na Constituição Federal de 1988 as praias e os
Terrenos de Marinha e seus acrescidos são
considerados bens e patrimônio da União.

Na Lei Federal nº 7.661/1988 e no Decreto Federal
nº 5.300/2004 as referências às praias são:

“Entende-se por praia a área coberta e descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de
material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos
até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua
ausência, onde comece um outro ecossistema”.

“As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo
assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em
qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados
de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas
protegidas por legislação específica. O Poder Público Municipal,
em conjunto com o órgão ambiental, assegurará no âmbito do
planejamento urbano, o acesso às praias e ao mar...”.

Percebe-se, nesses ditames que, embora haja uma
preocupação ambiental, não há quaisquer normas ou
menções sobre atividades e usos antrópicos diretos
nas praias, ou restrições à construção de obras de
engenharia na orla e sobre as praias (incluindo
construções privadas, equipamentos urbanos públicos
e privados, obras de proteção costeira, estruturas de
apoio náutico, quiosques etc.) e à retirada de areia das
praias (o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral
não reconhece legalmente a mineração de areias de
praia), prática tão comum em nossos municípios
costeiros. Sabe-se que parte dos processos de erosão
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costeira é causada por essas intervenções antrópicas.
Nos próprios instrumentos de apoio à GIZC não são
estabelecidos princípios de ordenamento territorial,
nem parâmetros de cunho urbanístico na orla, nem
há disciplinamento de aproveitamento dos recursos
naturais, tampouco regras ou diretrizes de proteção
às praias. Além disso, nos instrumentos legais vigentes
também não há regime de domínio público marítimo
ou terrestre ou regime de concessão de obras públicas
na orla marítima (Rufino, 2004).

Uma única referência encontrada sobre restrições
de algum tipo de atividade nas praias está no Decreto
Federal nº 87.648/1992 (Regulamenta o Tráfego
Marítimo), que diz que a fiscalização das praias
compete à Capitania dos Portos, através da Polícia
Naval (na prática isso não acontece). O Art. 321 desse
Decreto cita que:

 “É vedada a extração de areias e pedras das praias  e, em
geral, qualquer escavação no litoral praiano e suas enseadas.
A extração de areias e pedras nas praias longínquas ou fora
dos portos... poderá ser permitida pela autoridade competente,
após assentimento prévio do Ministério da Marinha, conforme
legislação específica”. Isso também não ocorre na prática.

Do ponto de vista dos instrumentos legais que
determinam a preservação permanente de ambientes
na orla marítima, como o Código Florestal (Lei
Federal 4771/1965) e a Resolução CONAMA nº 303/
2002, estes somente se referem aos ambientes de
planície costeira contíguos à praia, sendo consideradas
áreas de preservação permanente os terrenos situados:

“IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir

da linha de preamar máxima (Figura 5);
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta

por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora
de mangues;

XI - em dunas;
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da

fauna silvestre.

4. OS DESAFIOS DA GESTÃO INTEGRADA
DA ZONA COSTEIRA FRENTE À
EROSÃO COSTEIRA

Dado o estado atual dos conhecimentos sobre
erosão costeira e da sua aplicação na GIZC no Brasil,
bem como os resultados das discussões estabelecidas
durante o I Simpósio sobre Erosão Costeira, é possível

identificar lacunas, conflitos e necessidades de
diretrizes e ações de gestão da orla marítima para o
enfrentamento do problema.

Em relação à percepção da existência do fenômeno
de erosão costeira e à sua inserção nos ZEECs e
Projetos Orla, podem ser destacados alguns aspectos:

a) a erosão costeira é tema importante em todas
as instituições de pesquisa científica brasileiras
onde existem escolas de geociências, em geral
por iniciativa própria de pesquisadores
preocupados com o fenômeno;

b) a partir de 2007 houve aumento da
sensibilidade em relação ao tema, que ganhou
expressão principalmente com a divulgação do
último Relatório do Painel Intergovernamental
para as Mudanças Climáticas (IPCC, 2007) e
dos alardes que se sucederam sobre a elevação
do NM e seus impactos na orla;

c) há conhecimento da importância do uso do
solo influenciando os processos de erosão
costeira, principalmente quando há
comprometimento da pós-praia e das dunas e
a implantação de estruturas rígidas na linha de
costa;

d) as iniciativas para a “recuperação” das praias
são principalmente locais (nível municipal) e
movidas por situações de crise, predominando
a construção de obras costeiras rígidas, em geral
efetuadas sem estudos prévios e análises de
impactos ambientais, não havendo também o
monitoramento da obra após sua conclusão;

e) os temas erosão costeira, elevação do NM e
mudanças climáticas e os resultados de
pesquisas científicas sobre os mesmos pouco
têm se inserido nos instrumentos de GIZC.

Em relação ao nível de conhecimento
disponível sobre a erosão costeira e a GIZC, os
principais desafios e necessidades para o Brasil são:

a) realização de estudos para identificação de
indicadores de erosão costeira e
estabelecimento de uma rede nacional de
monitoramento;

b) avaliação de risco e de vulnerabilidade de
pessoas/bens/ecossistemas à erosão costeira,
em níveis estadual e municipal, mas com
diretrizes estabelecidas no âmbito do GERCO;
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c) identificação das praias críticas em relação à
erosão costeira (p. ex. praias em risco alto e
muito alto), em nível estadual;

d) realização de monitoramentos contínuos
(perfis de praia e indicadores de erosão
costeira), em especial nas praias críticas;

e) realização de medições e estabelecimento de
redes de monitoramento contínuo do clima de
ondas nos 17 estados costeiros, em especial nas
regiões com praias em situação crítica;

f) aprimoramento do monitoramento do NM,
aumentando a rede maregráfica nacional;

g) realização de monitoramentos meteorológicos
e climáticos nos 17 estados, em escala
compatível com os estudos de erosão costeira;

h) criação de um banco de dados praiais (dados
sedimentológicos, geomorfológicos, clima de
ondas, NM etc.), nacional e georreferenciado,
que deverá incluir os dados já existentes e os
novos levantamentos (perfis de praia);

i) criação de um banco de dados batimétricos,
nacional e georreferenciado, a partir da
digitalização de cartas náuticas e folhas de
bordo da Diretoria de Hidrografia e
Navegação;

j) criação de um banco nacional e
georreferenciado de dados sedimentológicos
da plataforma continental interna, em escala
compatível com os estudos de erosão costeira;

k) fomento a estudos sedimentológicos na
plataforma continental interna em áreas ainda
desprovidas de dados, em escala estadual;

l) realização de estudos de balanço sedimentar
da ZC (entradas e saídas de sedimentos através
do continente, das praias e da plataforma
continental interna), principalmente nas regiões
com praias críticas;

m) realização de estudos de caso nas principais
obras de engenharia costeira (obras de
proteção, estruturas de apoio náutico e obras
portuárias) já implantadas no país, para
identificação dos impactos gerados, dos
sucessos e insucessos e comparações entre os
casos;

n) realização de estudos e estabelecimento de
medidas efetivas que visem à recuperação das
praias críticas e/ou à mitigação da erosão

costeira;
o) identificação de fontes de sedimentos para

obras de alimentação artificial de praias críticas,
priorizando esse tipo de mediada de
recuperação;

p) realização de estudos visando ao
estabelecimento legal de zonas de proteção da
praia (set backs);

q) estabelecimento de medidas de gestão da orla,
com indicações de ações para curto, médio e
longo prazos, baseadas em estudos de erosão
costeira e nas previsões de elevação do NM.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a sua criação há 18 anos, o Gerenciamento
Costeiro, enquanto Plano Nacional, tem demandado
várias correções de rumo, que procuraram superar
desde problemas metodológicos dos instrumentos
(zoneamento, banco de dados/sistema de
informações e monitoramento), até questões
relacionadas com o foco, objetivos imediatos e de
integração institucional.

Embora o formato jurídico institucional esteja
afinado com as perspectivas descentralizadoras e
participativas previstas na Lei Federal nº 7.661/1988
e no Decreto Federal nº 5.300/2004, a prática mostrou
alguns problemas na aplicação desses e outros
instrumentos legais ambientais. Esses problemas se
referem à operacionalidade do sistema de gestão, à
falta de normas claras voltadas ao ordenamento
territorial e ao controle e fiscalização ambiental da
ZC, e à falta de maior envolvimento e
responsabilidade dos municípios nos processos de
GIZC.

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
ainda não se consolidou como um mecanismo eficaz
de gestão participativa e gerenciamento dos recursos
naturais e dos espaços antrópicos da ZC, e tampouco
de integração das várias políticas públicas incidentes
nesse território.

Em termos de implementação dos instrumentos
de apoio à gestão nos estados, a situação atual não é
muito favorável. O Zoneamento Ecológico-
Econômico Costeiro encontra-se totalmente
elaborado e regulamentado apenas em cinco estados.
Na maioria dos demais estados, os zoneamentos já
foram elaborados, porém ainda não estão
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regulamentados por motivos diversos. Apesar disso,
vem representando expressiva contribuição para as
análises de licenciamento ambiental, notadamente nos
estudos de impacto ambiental, bem como para os
novos Planos Diretores Municipais e orientações para
toda gama de intervenções na ZC. Os Sistemas de
Informações do Gerenciamento Costeiro e Marinho
também estão em fase de elaboração/implementação
na maioria dos estados. Os Sistemas de
Monitoramento Ambiental estão ainda pouco
estruturados. As principais ações se limitam ao
estabelecimento de diretrizes e regras para o
licenciamento ambiental e para a elaboração de
Relatórios de Qualidade Ambiental, os quais têm
como principal foco a qualidade das águas costeiras.

O Projeto Orla deveria potencializar estudos
técnico-científicos sobre os problemas ambientais da
linha de costa, em especial a erosão costeira, fomentar
parcerias entre o poder público, instituições de
pesquisa e o setor privado, na busca da melhoria da
qualidade ambiental da orla, bem como fortalecer e
viabilizar ações integradas para a melhoria da
qualidade ambiental da orla marítima, em escala local.
Entretanto, apenas 14,5% dos municípios têm seus
Projetos Orla e, mesmo nesses, são ainda
inconsistentes os resultados apresentados e a
efetividade na implementação de ações,
principalmente devido à falta de recursos financeiros,
de pessoal qualificado e do estabelecimento de
objetivos claros. Também não foram estabelecidas
diretrizes sobre intervenções antrópicas na orla que
resultem em impactos negativos, como erosão costeira
e mudanças no balanço sedimentar costeiro.

Em relação às praias e à erosão costeira existente,
de forma geral são ainda embrionárias as diretrizes
para atuação do poder público e, mais
especificamente, as ações de GIZC no que tange à
mitigação do problema, ou ao estabelecimento de
normas claras sobre intervenções antrópicas na linha
de costa. As políticas de planejamento e ordenamento
territorial pouco têm incorporado os conhecimentos
técnico-científicos disponíveis sobre as praias e a
erosão costeira. Disso resulta, muitas vezes, no
desperdício de recursos públicos com obras de
engenharia costeira que acabam não cumprindo seu
papel, acelerando a erosão ou transferindo-a para
outros pontos da costa, e aumentando o risco e a

vulnerabilidade de pessoas e bens ao processo.
Finalmente, além de todos os desafios e

necessidades apontados anteriormente em relação ao
incremento dos conhecimentos sobre a erosão
costeira no Brasil e às ações de GIZC para o
enfrentamento do problema, destacam-se ainda:

a) fortalecimento do papel articulador e
coordenador do Ministério do Meio Ambiente
no Gerenciamento Costeiro e junto aos
estados, do papel articulador e gestor dos
estados junto aos municípios, e dos municípios
no principal papel de gestor da ZC;

b) urgente implantação dos Planos Municipais de
Gerenciamento Costeiro e Projetos Orla;

c) maior articulação de políticas públicas e
elaboração de diretrizes para ações federais,
estaduais e municipais incidentes na orla
marítima;

d) priorização, incremento e fomento à pesquisa
em ciência e tecnologia voltadas ao estudo da
erosão costeira, através de apoio institucional
e financeiro, e maior articulação entre as
instituições de pesquisa e os gestores costeiros;

e) incorporação efetiva dos resultados dessas
pesquisas aos instrumentos de gestão costeira;

f) estabelecimento de uma rede de
monitoramento praial, visando à definição e
ao mapeamento de indicadores ambientais de
erosão costeira;

g) maior agilidade de atuação dos gestores
públicos frente às mudanças do padrão de
urbanização da orla marítima (pressões
imobiliárias crescentes com forte investimento
de capital nacional e principalmente
estrangeiro);

h) aprimoramento contínuo da qualificação dos
profissionais que atuam na gestão costeira;

i) maior agilidade e esforço para dotar os
municípios de infraestrutura compatível com
o desenvolvimento e o crescimento urbano
sustentáveis;

j) maior rigor legal na aplicação das legislações
ambientais vigentes;

k) elaboração de instrumentos legais normativos
para as praias e áreas contíguas a elas, com o
estabelecimento de zonas de proteção da praia,
levando em consideração os resultados de
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pesquisas científicas sobre o tema e os atributos
de cada região costeira do Brasil;

l) estabelecimento de medidas de gestão da orla
marítima, com indicações de diretrizes e ações
(restritivas ou adaptativas) de curto, médio e
longo prazos, baseadas nos estudos de erosão
costeira e nas previsões de elevação do nível
relativo do mar e de mudanças climáticas.
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Aspectos Técnicos e Legais que Fundamentam o Estabelecimento
das APP nas Zonas Costeiras – Restingas, Dunas e Manguezais*

Technical and Legal Aspects that Enbase the Establishment of  APP in Coastal
Zones – Sandbanks, Dunes and Mangrove

L. A. C. Borges1, 2, J. L. P. Rezende2, 3, L. M. Coelho Júnior2, 4

RESUMO

A Área de Preservação Permanente (APP), principal área protegida instituída por norma jurídica no Brasil, foi criada
pelo Código Florestal Brasileiro (Lei 4.771/65). Por sua importância ecológica e fornecimento de bens e serviços ambientais
ao homem as APP são reconhecidas tecnicamente como áreas que devem ser preservadas. Porém, essa percepção não é
unívoca, havendo posicionamentos divergentes com relação a seus objetivos. Este trabalho analisou os aspectos técnicos
e legais que justificam a instituição como APP as dunas, as restingas e os mangues, previstos no art. 2º do Código Florestal
de 1965 e regulamentados por várias Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). Concluiu-se
que: as APP em dunas, restingas e mangues não foram claramente estabelecidas pelo Código Florestal Brasileiro, tentando
esclarecer o assunto, o CONAMA regulamentou a instituição e o entendimento dessas APP; foram detectadas carências
na normatização federal, o que permitia interpretações contrárias ao espírito da norma jurídica e muitas destas interpretações
divergentes do espírito da Lei se dão em função do preciosismo linguístico e do uso distorcido da hermenêutica; as APP
devem ser preservadas e, em caso de degradação, a legislação deixa patente que, não importa a causa do dano ambiental
nestas APP, o passivo ambiental deve ser sanado; as APP de restingas correspondem à uma distância de 300m a partir da
linha preamar máxima, com exceção das áreas urbanas onde a proteção deverá ser de 150m; as APP de mangues são,
dentre as APP, as que têm maior rigor protecionista, sendo permitida sua intervenção apenas por meio de utilidade
pública; as APP de dunas foram classificadas de acordo com sua ocorrência (litoral e interior) e seus tipos (fixas e móveis),
tornando o seu entendimento claro e a preservação mais efetiva; ainda que passível de questionamento, há farta literatura
comprovando as funções técnicas exercidas pelos mangues, dunas e restingas na manutenção do equilíbrio ecológico.
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1. INTRODUÇÃO

A idéia de se proteger áreas representativas dos
ecossistemas naturais de um determinado ambiente,
no território brasileiro, vem desde a criação do Código
Florestal de 1934 (Presidência da República do
Brasil,1934).

Contudo, Swioklo (1990) e Kengen (2001)
afirmam que, apesar das boas intenções, o sistema
protecionista da época não funcionou devido à inércia
e displicência das autoridades e que, dependendo da
localização, as áreas, que deveriam ser declaradas
protetoras ou remanescentes, continuavam sendo
entregues ao machado e ao fogo.

Com a revogação do Código Florestal de 1934
pelo Código Florestal Brasileiro de 1965 (Presidência
da República do Brasil, 1965), foi por este dispensada
atenção especial à criação de zonas de proteção
ambiental, assim aperfeiçoando algo já disposto no
Código Florestal de 1934. O novo Código
representou importante instrumento disciplinador das
atividades florestais ao declarar as florestas existentes
no território nacional como bens de interesse comum
a toda a população e ao limitar o uso da propriedade
rural por seus proprietários.

Ao instituir a floresta como “bem comum de
todos”, o Código Florestal de 1965 inverteu o
processo de uso da propriedade que, de praticamente

ilimitado, passou a obedecer a alguns princípios de
proteção, desobrigando o Poder Público de indenizar
o proprietário para a proteção de certas áreas. Estas
áreas de proteção dos ecossistemas foram definidas
em 1965 como  “Florestas de Preservação
Permanente”.

Hoje, por pressões, conflitos e interpretações
dúbias, ora tendendo aos interesses da bancada
ruralista ora tendendo aos anseios da bancada
ambientalista, estas áreas de proteção foram alteradas
para Áreas de Preservação Permanente (APP). Estas
modificações foram editadas pela Medida Provisória
(MP) 2.166-67 de 2001 (Presidência da República do
Brasil, 2001).

Esta MP foi editada, pela primeira vez, em 1996
(MP 1.511 de 25 de julho de 1996), e reeditada em
outras 66 medidas provisórias. Por emenda
Constitucional (EC nº 32), em 2001, as MP que
estavam em vigor, obtiveram força de Lei e muitas,
até hoje, permanecem vigentes. A partir da emenda
constitucional de nº 32, as MP criadas posteriormente
à data de sua vigência não podem mais ser reeditadas.
Caso as MP não forem transformadas em Lei no
tempo limite de 60 dias, perderão seu valor.

A população deve atentar para o uso nocivo das
APP. O principal meio para o atingimento do processo
de conscientização se dá pelo controle obrigatório

ABSTRACT

The Permanent Preservation Areas (APP), the most protected areas instituted by law in Brazil, were created by the Forestry Legislation
(Law 4.771/65). Due to their ecological importance in the supply of  environmental goods and services to human beings and in function of  its
technical role in the maintenance of  ecological equilibrium, the APP are recognized as areas that should be preserved. However, there is no
univocal perception on this understanding, having divergent view points in relation to their objectives and functions. This work analyzed the
technical aspects that justify the institution as APP the dunes, the sandbanks and the mangrove, according to what is stated in the 2nd section
(article) of  the Brazilian Forestry Legislation (Code) of  1965 and regulated by several CONAMA Resolutions. It could be concluded that:
APP in dunes, sandbanks and mangrove were not clearly established by the Forestry Legislation and that, trying to clear the subject, the
CONAMA regulated the institution and understanding of  those APP; shortcomings and misunderstandings are still detected in the federal
legislation, what allowed interpretations contrary to the spirit of  the law in which many  interpretations are not in agreement  with the spirit
of  the Law, sometimes due to  linguistic preciosity or due to the distorted use of  the hermeneutics; anyway  the APP should be preserved and,
in case of  degradation, the legislation makes it clear that it doesn’t matter the cause of  the environmental damage in these APP, the environmental
damage must be corrected; APP of  sandbanks correspond to at a distance of  300m starting from the maximum level of  the  tide, except in
urban areas where the protection should be of  150m; the APP of  mangrove are among the ones most protected by law, intervention is allowed
only in case of  a  “public permission act”; APP of  dunes were classified in agreement  to local of   occurrence (coastal and inland areas) and
its types (fixed and mobile), making its understanding clear and  its preservation more effective; although allowing some questioning, there is
sufficient researches proving the technical functions of  mangrove, dunes and sandbanks in the maintenance of  the ecological balance.

Keywords: Permanent Preservation Area, forestry code, environmental legislation, technical justification; ecological balance.
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exercido pelo cumprimento das normas jurídicas. Daí
a preocupação em definir, analisar e interpretar, em
sua essência, o que elas têm de mais importante a ser
cumprido, sem causar males à sociedade e atendendo
ao princípio da proteção do meio ambiente, “espírito”
pelo qual foram criadas.

Portanto, parece faltar no sistema legal brasileiro
justificativas tecnicamente embasadas para o pleno
entendimento das normas jurídicas. No caso das APP,
as justificativas técnicas para o seu estabelecimento
nunca foram bem delineadas, logo, é necessário
caracterizá-las e justificá-las de maneira eficiente e
exequível.

Para suprir essa carência e, ou, insuficiência de
embasamento técnico e legal, aliado às duvidas e
confusões na interpretação das normas legais, várias
discussões acerca do entendimento das questões que
envolvem as APP têm sido debatidas na academia e
nos fóruns pertinentes. Não havendo conclusão
consensual, permaneciam, sempre, dúvidas sobre sua
exequibilidade, principalmente no que tange às APP
(topo de morro, nascentes, veredas, mangues, corpos
d’água, supressão de APP, “área” ou “floresta” ciliar,
etc.).

Objetiva-se neste trabalho, analisar os aspectos
técnicos e legais que justificam a instituição das Áreas
de Preservação Permanente (APP) em restingas, em
dunas e em manguezais.

2. OBJETIVOS

1. Analisar o arcabouço das normas que tratam
das APP em dunas, restingas e mangues, bem
como analisar os entraves da legislação para o
entendimento e a instituição das mesmas;

2. Resgatar e analisar os aspectos técnicos que
justificam ou embasam o estabelecimento das
APP.

3. ASPECTOS GERAIS DAS APP EM DUNAS,
RESTINGAS E MANGUEZAIS

O Código Florestal de 1965 definiu como APP,
em seu art. 2º, o seguinte:

“Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo
só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:

(...)

f) Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras
de mangues;

(Presidência da República do Brasil, 1965)

O Código Florestal Brasileiro instituiu a tutela
jurídica para garantir a proteção das áreas costeiras,
mas não especificou qual a metragem que deveria ser
mantida protegida na área de restinga, deixando a
questão muito subjetiva, mesmo quando tentou
entender juridicamente as questões sobre mangue e
duna.

Para tornar o entendimento das APP mais claro,
o CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)
conceituou e disponibilizou os critérios para a
identificação e proteção das restingas, das dunas e
dos mangues.

A Resolução CONAMA (CONAMA, 2002a) que
regulamenta as faixas mínimas de proteção destas
áreas é a de  número 303, instituída em 20 de março
de 2002.

Até ao início de vigência desta regulamentação, a
interpretação e aplicação da lei para a proteção destas
áreas ficavam a cargo dos Estados, que na ausência
da norma federal, podem supletiva ou
complementarmente - devido à competência
concorrente atribuída pela Constituição Federal de
1988 - dispor critérios para a proteção das APP nestes
locais.

Há, portanto, respaldo jurídico dado aos estados
pela CF/88 desde que não sejam mais permissivos
que a união.

A Resolução do CONAMA nº 303 de 2002,
regulamentou as APP de dunas, mangues e restingas,
proibindo alguns usos e delimitando algumas questões
técnicas que devem ser obedecidas.

No entanto, não há consenso sobre o poder
regulamentar do CONAMA, pois para alguns juristas,
não lhe é permitido inovar a lei já existente e entendem
que o CONAMA inovou com o estabelecimento de
alguns pontos que não eram previstos em lei.

A discussão em questão está no fato de um ato
administrativo de hierarquia inferior, como é o caso
das Resoluções do CONAMA, ter “regulamentado”
algo que a Lei não trouxe, pois sua competência não
passa de explicitar ou complementar a Lei, sem
ultrapassar os horizontes da legalidade (Di Pietro,
1996).
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Contudo, a Política Nacional do Meio
Ambiente (Lei 6.938/81) (Presidência da República
do Brasil,1981) trouxe em seu texto a possibilidade
de o CONAMA possuir competência regulamentar:

“Art. 8º Compete ao CONAMA
(...)
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente
os hídricos.”

(Presidência da República do Brasil (1981)

Assim, entende-se que o CONAMA possui
respaldo jurídico para dispor e regulamentar algo que
a Lei não trouxera claramente e que foi deixada de
forma subjetiva em sua redação, visando a tornar
direta e prática a sua aplicação, e, principalmente,
tutelar o recurso natural nas APP de restingas, dunas
e mangues. Brandão (2001) afirma que o CONAMA
preenche algumas lacunas do Código Florestal, e que
seu papel é importante na tutela dos recursos naturais
no Brasil.

Portanto, é certo avaliar que a histórica atuação
do CONAMA, muitas vezes, não foi a exemplar, pois
nem sempre seguiu criteriosamente os quesitos da lei,
trazendo embaraços no entendimento da legislação.
Em 1985, o CONAMA, através da edição da
Resolução nº04 (CONAMA, 1985), dispôs critérios
que contrariaram a Lei (Código Florestal Brasileiro),
fazendo com que sua atribuição fosse questionada –
estabeleceu faixa de 5m para os rios com menos de
10m de largura, quando a lei fixava 30m. Desta forma,
Magalhães (2001) afirma que o CONAMA tem
competência para cumprir o que lhe foi atribuído pela
Lei 6.938 de 1981, mas de maneira alguma poderia
ter afrontado a Lei. O mesmo autor afirma que a
Resolução CONAMA não terá valor algum e que,
evidentemente, prevalecia o estabelecido em Lei.

Desta forma, o CONAMA não poderá produzir
efeitos jurídicos se deliberar Resoluções que
contrariem as “Normas Federais”.

Atualmente, o CONAMA amadureceu nas suas
deliberações e regulamentações e, inversamente ao que
acontecia no passado, é o principal agente transmissor
e regulamentador de instruções acerca do meio
ambiente que o Congresso Nacional dispõe. Isto é,

as Leis são feitas com respaldo técnico do CONAMA
que estabelece os parâmetros cabíveis e adequados.

Contudo, a legislação que trata das APP ainda
apresentam inúmeros pontos conflituosos,
principalmente quando se trata dos formalismos
linguísticos e o preciosismo de interpretação, que
geram dualismo ou ambiguidade na interpretação das
normas jurídicas, divergindo muitas vezes do espírito
da lei que era, originalmente, “proteger o meio
ambiente”.

Nesta questão, nota-se que a possibilidade de
aplicação deste formalismo linguístico, na maioria das
vezes aplicado pelos advogados na defesa de infratores
ambientais, se inicia no entendimento do próprio caput
do art. 2º do código florestal, atualizado pela Lei 7.803
de 1989, que diz:

“Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo
só efeito desta lei, as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas (...)”

(Presidência da República do Brasil, 1989)

Entende-se deste dispositivo que são considerados
de preservação permanente apenas florestas e demais
formas de vegetação. Outras APP, como as dunas sem
cobertura vegetal, não seriam enquadradas como tal.

Por isso, aos poucos os legisladores começam a
ser mais prudentes na elaboração das normas a fim
de se evitar tais polêmicas e, acima de tudo, torná-las
mais exequíveis e adaptadas à realidade do país.

Para corrigir essa polêmica discussão do caput do
art. 2º do Código Florestal de 1965, a MP 2.166-67/
01 conceituou APP mais claramente, afirmando que:

“Art. 1º
(...)
Inciso IV. Área de Preservação Permanente: Área

protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não
por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas;”

(Presidência da República do Brasil, 2001)

Desta forma, o legislador fez entender que não
são consideradas de preservação apenas as florestas
e demais formas de vegetação, mas a “área”,
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independente de haver ou não cobertura vegetal. A
Resolução CONAMA 303/02 (CONAMA, 2002a)
também eliminou esta interpretação dúbia com
relação ao caput do art. 2º do Código Florestal. Nesta
resolução, o temo “Área de Preservação Permanente”
foi confirmado.

Ao se estabelecer as APP segundo os vários
critérios dispostos nas Resoluções do CONAMA,
percebe-se que quanto maior o grau de diversidade
de critérios, mais complicada é a implementação das
APP pela legislação. Entretanto, deve-se saber quais
são as interações possíveis dessas condicionantes para
assim se fazer cumprir os requisitos da legislação, ou
seja, a lei não poderá ser intrincada a ponto de se
fazer exigências quanto à declividade, cobertura
vegetal, tipo de solo, etc, mas exigir que para aquela
determinada faixa de proteção, haja uma obediência
comum “mínima” que todos os cidadãos possam e
devam compreender e cumprir.

O arcabouço jurídico relativo às APP parece
conduzir ao entendimento que estas áreas devem ser
mantidas intocadas. A possibilidade de intervenção
nas APP foi inicialmente trazida pela MP 2.166-67/
01, que trouxe em seu texto legal o seguinte
dispositivo:

“Art. 4º: A supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e
motivados em procedimento administrativo próprio, quando
inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento
proposto.”

(Presidência da República do Brasil, 2001)

Seguindo a mesma linha de crítica, o termo a ser
criticado desta vez é “supressão”. No sentido formal
da linguagem apenas as APP com cobertura vegetal
necessita de autorização para supressão, indicando,
indiretamente, que as APP sem vegetação estavam
livres para intervenção, como por exemplo, a
intervenção em dunas desprovidas de cobertura.

No entanto, o infrator não feriu a lei, pois a norma,
de acordo com a hermenêutica, deixava entender que
a exigência da supressão em APP só se faria necessária
onde houvesse vegetação. Mais tarde, a Resolução
CONAMA 369/06 (CONAMA, 2006) tornou o
entendimento mais claro e objetivo ao usar o termo

“intervenção” em substituição do termo “supressão”.
Assim, qualquer atividade que possibilite a intervenção
ou supressão em APP, deve estar respaldada nos
critérios de utilidade pública, interesse social e nos
casos de eventual e de baixo impacto ambiental,
prescritos na Resolução. Àqueles que pretendem
intervir em APP são obrigados a recorrer à
Administração Pública e solicitar a autorização para
tal procedimento.

4. ÁREAS DE RESTINGAS – DISCUSSÃO
TÉCNICA E LEGAL

Restinga é o termo empregado para designar, de
forma genérica, nas planícies litorâneas, uma
vegetação adaptada a condições salinas e arenosas,
que, de forma descontínua, se estende
aproximadamente desde o paralelo 4°N a 33°S pela
costa do Brasil, perfazendo cerca de 7400 km (IBGE,
2004).

As principais classes de solos encontradas nas
restingas são os Espodossolos e os Neossolos
Quartzarênicos, sendo os “sprays” marinhos
considerados as principais fontes de nutrientes destes
ambientes, que são constituídos de solos arenosos e
quimicamente pobres (Araújo & Lacerda, 1987; Leão
& Dominguez, 2000).

Essas planícies de cordões arenosos possuem
vegetação de tipos e composições característicos e de
ampla diversidade biológica, denominada “vegetação
de restinga”, que varia de herbáceo-arbustiva a
arbórea, com porte que pode atingir até,
aproximadamente, 20m de altura (Gomes, 2005; Silva,
1999; Araújo & Lacerda, 1987; Oliveira, 2007).

A grande heterogeneidade florística das restingas
é dependente das variações climáticas e
geomorfológicas características das zonas costeiras,
também caracterizadas por zonação. A composição
vegetal forma um gradiente crescente em
complexidade à medida que se adentra ao continente,
cada vez mais rico de espécies e em número de
indivíduos, especialmente de bromélias epífitas
(Araújo & Lacerda, 1987; Cogliatti-Carvalho et al.,
2001; Oliveira, 2007).

A vegetação da restinga pode ser constituída tanto
por espécies comuns de dunas móveis e semi-fixas
como floresta limítrofe. Nas zonas de porte arbóreo,
Caruso (1993) afirma que as condições ecológicas são
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muito diferentes das da zona de praia e daquelas das
dunas móveis ou semi-fixas. Nesta, o solo é mais
compacto, por ser constituído de areias mais finas e
ter um teor maior de argila, bem como por apresentar
uma leve camada de húmus. O mesmo autor ainda
afirma que nesta região o ar é mais úmido, pois a
maior quantidade de plantas que protegem o solo
proporciona a evaporação e a transpiração das plantas
que, consequentemente, aumentam a umidade do ar.

As restingas, no entanto, se caracterizam por ser
um conjunto de ecossistemas variados
fitofisionomicamente, refletindo diferenças
geomórficas, pedológicas e climáticas, além de
diferentes etapas sucessionais (Silva, 1999), do qual
Souza et al. (1997) correlacionaram os diferentes tipos
vegetacionais com os substratos geológicos presentes
neste ambiente em estudo feito no litoral paulista.

A fitofisionomia da restinga é resultante da
interação de fatores ambientais como topografia,
condições do solo, profundidade do lençol freático,
clima, proximidade do mar, bem como das variações
das marés (Assumpção & Nascimento, 2000; Pereira
et al., 2001; Santos et al., 2004; Sonehara, 2005;
Oliveira, 2007). Desta forma, a vegetação que
caracteriza as restingas são diretamente influenciadas
pelo ambiente marinho.

Pardi (2007) ainda acrescenta, que além da
condição arenosa e a baixa quantidade de nutrientes
disponíveis, o encharcamento e a alta salinidade
tornam difíceis o estabelecimento da vegetação,
condicionando o ecossistema à baixa resiliência e à
alta fragilidade.

Assim, as plantas que colonizam a areia ao longo
da linha de maré alta, amenizam a ação dos agentes
erosivos sobre o ecossistema das restingas,
protegendo-o principalmente da ação dos ventos, que
é um importante modificador da paisagem litorânea
(Lamêgo, 1974; Pfadenhauer, 1978; Assumpção &
Nascimento, 2000).

Visto a grande importância das restingas na fixação
das dunas e demais áreas que compreendem grande
parte do litoral brasileiro, o Código Florestal de 1965
trouxe, em seu art. 2º, a sua proteção como APP. E
considerando as várias conotações técnicas sobre a
importância de se preservar estes ambientes e por
não haver uma definição legal das metragens ou faixas
de proteção no Código Florestal, o CONAMA

assumiu a responsabilidade de definir e dispor os
critérios para sua proteção, o que foi feito em 1996
pela Resolução nº07 (CONAMA, 1996), que
estabeleceu os parâmetros básicos para a proteção da
vegetação de restinga no Estado de São Paulo.

Em 1999, o CONAMA caracterizou esse
ecossistema para o Estado de Santa Catarina, por meio
da Resolução nº261 (CONAMA, 1999). Estas
resoluções, no entanto, não englobavam todas as
peculiaridades das restingas, necessitando assim de
uma medida protetiva geral que pudesse ser aplicada
não só a estes dois estados, mas ao país inteiro.

Foi em 2002, por meio da edição da Resolução
CONAMA 303, que o tratamento das APP em
restingas passou a ter limites de faixas que devem ser
protegidas, regulamentando assim, o dispositivo do
Código Florestal de 1965, que não definia nem
delimitava as metragens para sua proteção.

“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as
seguintes definições:

(...)
VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa,

de forma geralmente alongada, produzido por processos de
sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que
recebem influência marinha, também consideradas comunidades
edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que
do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorrem mosaico, e
encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões,
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato
herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais interiorizado;”

(CONAMA, 2002a)

APP que deve ser mantida protegida:
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área

situada:
(...)
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir

da linha de preamar máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta

por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora
de mangues;

(CONAMA, 2002a)

Desta forma, as restingas, em qualquer parte do
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país, deverão ser mantidas protegidas a partir da linha
de maré alta (preamar máxima) numa distância
horizontal de 300m. Essa faixa de 300m, portanto, é
intocável em princípio, respeitados os casos de
intervenção estabelecidos pela Resolução CONAMA
369/06 (CONAMA, 2006).

Quando constituir função fixadora de dunas ou
estabilizadora de mangue, as APP ao longo das
restingas, seja qual for sua localização ou extensão,
em área urbana ou não, poderão exceder os limites
mínimos previstos nas Resoluções do CONAMA,
pois as regras para o entendimento e implementação
foram gerais e claros.

4.1 Intervemção em APP ao longo das Restingas

As restingas ainda vêm sofrendo forte pressão
devido à especulação imobiliária e expansão urbana.
Estes fatores estão promovendo a retirada da
vegetação e da areia para a construção e,
consequentemente, tornando irreversível o retorno
desses locais às suas condições originais (Oliveira,
2007).

Mesmo com o caráter altamente protecionista das
normas que tutelam estas áreas, ainda é patente a
carência de técnicos para poder implementá-las. Além
desse aspecto, há que se considerar também o alto
poder econômico de quem faz a intervenção e que
muitas vezes são apoiados e incentivados pelo Poder
Público na construção de obras que possam trazer
atrativos turísticos e lazer. Todavia, é necessário que
haja autorização para este tipo de intervenção e que
sejam adotadas medidas mitigadoras e compensatórias
no processo de licenciamento, além da comprovação
da inexistência de alternativas técnica e locacionais
para o estabelecimento destes empreendimentos
(hotéis, resorts, áreas de lazer, etc.).

Em respostas a esses fatos, a Resolução
CONAMA nº 341 de 2003 regulou a intervenção em
dunas desprovidas da vegetação de restinga para
atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis
como de interesse social.

“Art. 2º Poderão ser declarados de interesse social, mediante
procedimento administrativo específico aprovado pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente, atividades ou empreendimentos
turísticos sustentáveis em dunas originalmente desprovidas de
vegetação, atendidas as diretrizes, condições e procedimentos
estabelecidos nesta Resolução.”

(CONAMA, 2003)

Essa Resolução sustenta que os empreendimentos
turísticos devem ser autorizados pelo poder ambiental
competente, e mais, resguarda os locais passíveis de
intervenção em dunas para a construção dos ditos
estabelecimentos, considerando a fundamental
importância da proteção dessas áreas na dinâmica da
zona costeira e no controle do processo erosivo.

Enfim, entende-se que esta norma veio para
regulamentar a atividade praticada na região costeira,
que agora são passíveis de intervenção e consideradas
como, simplesmente, dunas desprovidas de vegetação.
Nessas, poderão ser solicitadas licenças para a
construção sem ser necessário respeitar os 300m
anteriormente definidos na Resolução CONAMA
303/02.

Já em áreas urbanas, outra Resolução do
CONAMA, a de nº369 de 2006, trouxe em sua
redação a redução da faixa de proteção das restingas,
só que para áreas urbanas:

“Art. 9º A intervenção ou supressão de vegetação em APP
para a regularização fundiária sustentável de área urbana
poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente,
observado o disposto na Seção I (utilidade pública, interesse
social e atividade eventual e de baixo impacto) desta
Resolução, além dos seguintes requisitos e condições:

(...)
III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos

seguintes critérios:
(...)
c) em restingas, conforme alínea “a” do IX, do art. 3 o da

Resolução CONAMA n o 303, de 2002, respeitada uma
faixa de 150 metros a partir da linha de preamar máxima;”

(CONAMA, 2006)

Assim, nas áreas urbanas, ao invés da proteção
dos 300m previstos na resolução 303/02, o novo
dispositivo abrandou a proteção dessa faixa de APP
para 150m.

Para que se possa proceder à interpretação deste
regulamento, o município precisa caracterizar o local
como sendo uma área urbana consolidada, que é
definida pela Resolução CONAMA 303/02, que diz:

“Art. 2º
(...)
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XIII - Área Urbana Consolidada: aquela que atende aos
seguintes critérios:

a) definição legal pelo Poder Público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes

equipamentos de infra-estrutura urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais,
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes

por km²”.

(CONAMA, 2002a)

As entidades e os órgãos públicos ambientais
deverão atuar de maneira irredutível (com
transparência, certeza e obediência estrita segundo o
princípio da legalidade administrativa) na
interpretação das normas que tutelam as restingas,
uma vez que são áreas cobiçadas – máxime por
investidores –, pois se referem a locais com grande
potencial especulativo.

5. ÁREAS DE DUNAS – DISCUSSÃO
TÉCNICA E LEGAL

As dunas, não menos importantes que as restingas,
são áreas que ocorrem em abundância na costa
brasileira, mas que não se limitam apenas a estes
ambientes costeiros. Pois como afirma Suguio (1998),
as dunas são colunas de areia acumuladas por ação
eólica que podem se apresentar mais ou menos
cobertas por vegetação.

O autor afirma que as dunas podem subdividir-se
segundo a sua forma e orientação em relação ao vento
em transversais, longitudinais, parabólicas, piramidais,
podendo ocorrer mais tipicamente nas porções mais
centrais dos desertos, ou encontradas em regiões
litorâneas, ou em margens fluviais.

O Código Florestal Brasileiro dispõe sobre as
dunas no art. 2º:

“Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo
só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:

(...)
f) Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras

de mangues;

(Presidência da República do Brasil, 1965)

Portanto, o Código Florestal instituiu a tutela
jurídica das áreas de restingas para garantir a proteção
das dunas. Assim, as dunas estão intimamente
associadas às restingas.

O Código Florestal não especificou nada sobre as
dunas, ou seja, não definiu parâmetros para seu
entendimento nem para sua implementação. A partir
daí surge a personalidade regulamentadora do
CONAMA, o qual trouxe o entendimento sobre as
dunas e sua associação às restingas, conceituando e
trazendo dispositivos e critérios para a definição das
áreas que devem ser protegidas, ou seja, caracterizadas
como APP.

Ao tratar de dunas, a Resolução do CONAMA nº
303 de 2002 traz o seguinte entendimento:

Conceito:
“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as

seguintes definições:
(...)
X - duna: unidade geomorfológica de constituição

predominante arenosa, com aparência de cômoro (pequena
elevação do terreno) ou colina, produzida pela ação dos
ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo
estar recoberta, ou não, por vegetação;”

(CONAMA, 2002a)

APP que deve ser mantida protegida:
“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a

área situada:
(...)
XI - em duna;”

(CONAMA, 2002a)

As dunas são entendidas, segundo a Resolução
CONAMA 303/02 como qualquer elevação do
terreno com formação arenosa, formada pela ação
dos ventos, que podem estar localizadas tanto no
interior quanto na costa do continente brasileiro e
que podem ser ou não cobertas por vegetação. A
interpretação principal para se caracterizar uma duna
é, então, a formação decorrente do acúmulo de
sedimentos arenosos com ativa influência da ação dos
ventos.
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As dunas, portanto, podem ser classificadas como
fixas e não-fixas, dependendo da cobertura vegetal
ou não. A importância das dunas vem da sua função
de barreira natural da invasão da água do mar e da
areia em áreas interiores e balneários, além de proteger
o lençol de água doce evitando a entrada de água do
mar, constituindo assim, uma zona tampão com a
função de proteger ora a costa das ressacas, ora os
interiores dos ventos de areia (Freitas, 2004).

Por isso mesmo, o art. 3º da Resolução CONAMA
303/02 considera as dunas, em seu todo, como APP,
diferenciando-se das restingas que são APP até o limite
de 300m a partir da preamar máxima. Assim, quer
seja nas margens dos rios, no interior ou na costa
Brasileira, as dunas foram instituídas e regulamentadas
pela Resolução CONAMA 303 de 2002 como APP,
contrariamente ao Código Florestal que definia as APP
em dunas apenas aquelas associadas às restingas.

Fica claro que qualquer intervenção nas dunas
pode oferecer perigo tanto para o ambiente natural
quanto para a população. Por isso, com ou sem
ocorrência de vegetação, faz-se essencial a sua
proteção.

Magalhães (2001) disse que esta vegetação visa a
proteger locais que não podem ser desflorestados,
pois, sem a vegetação que a cobre, poderá haver
desbarrancamento, aterramento e invasão das areias
proporcionadas pelo vento nas casas.

Portanto, as dunas são áreas que não oferecem
retorno econômico como as praticadas
tradicionalmente em propriedades rurais, como
agricultura e pecuária. No entanto estas áreas têm sido
alvos da cobiça do homem pelo lucro da atividade
imobiliária. Na maior parte das dunas de litoral, pela
alta valorização dos imóveis, são construídos hotéis,
residências, centros de lazer, resorts e condomínios
de alto luxo na beira do mar.

Mesmo com a devida proteção das APP em dunas,
prescrita tanto no Código Florestal como na
Resolução CONAMA 303/02, há crimes ambientais
cometidos nestas áreas, não apenas pela falta de
escrúpulo dos empreendedores, mas também pela
negligência e ineficiência da fiscalização dos órgãos
competentes. O conflito de entendimento das normas
jurídicas que tratam das restingas e dunas também é
causa de vários impasses, pois, ainda há aqueles que,
erroneamente, consideram APP as dunas que

apresentam cobertura vegetal (Freitas, 2004).
Há carência de mecanismos adequados para o

estabelecimento de técnicas de intervenção e de
fiscalização das dunas, pois são áreas que enfrentam,
principalmente, a expansão urbana, a retirada de areia,
a deposição de lixo e o crescimento explosivo e
desordenado do turismo sem planejamento ambiental
(Marchesan, 2008).

Há, ainda, incentivo por parte do Poder Público
das localidades para a construção de obras para que
possam trazer “desenvolvimento e progresso” às
localidades, com o objetivo de aumentar a renda dos
habitantes e, consequentemente, trazer melhoria nas
condições de vida. Assim, fica ainda mais difícil o
estabelecimento das normas e o desenvolvimento de
critérios que possam, além de prevenir os danos que
possam ocorrer, remediar os já produzidos.

Tendo em vista os entraves existentes entre a
preservação e intervenção em dunas litorâneas, o
CONAMA mediou este impasse por meio de uma
Resolução que regulamenta as intervenções em APP
de dunas.

O CONAMA estabeleceu os critérios para a
caracterização de atividades ou empreendimentos
turísticos sustentáveis, de interesse social, para fins
de ocupação de dunas originalmente desprovidas de
vegetação na Zona Costeira, por meio da Resolução
nº 341/03.

A Resolução CONAMA nº 341 de 2003, no
tocante às atividades inerentes à intervenção em dunas
na zona costeira, estabelece que:

“Art. 2º Poderão ser declarados de interesse social, mediante
procedimento administrativo específico aprovado pelo Conselho
Estadual de Meio Ambiente, atividades ou empreendimentos
turísticos sustentáveis em dunas originalmente desprovidas de
vegetação, atendidas as diretrizes, condições e procedimentos
estabelecidos nesta Resolução.”

(CONAMA, 2003)

Essa Resolução sustenta, ainda, que os
empreendimentos turísticos devem ser autorizados
pelo poder ambiental competente, e mais, resguarda
os locais passíveis de intervenção em dunas para a
construção dos ditos estabelecimentos, considerando
fundamental a importância da proteção dessas áreas
na dinâmica da zona costeira e no controle do
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processo erosivo. No entanto, esta resolução abre um
ponto que não pode ser esquecido – “trata apenas da
intervenção em dunas que forem desprovidas de
vegetação”.

Marchesan (2008) afirmou que, da maneira como
foram descritos, os textos legais dão mais ênfase às
dunas com cobertura vegetal, olvidando o papel
ambiental das mesmas no que tange à recarga dos
reservatórios de água potável e na atenuação dos
processos erosivos na costa litorânea.

A intervenção em APP motivada pela atividade
turística, portanto, deve obedecer aos requisitos
constantes na Resolução CONAMA 341/03, além de
declarar o interesse social do local e comprovar o
caráter sustentável de sua instituição.

 “Art. 4º Caracteriza-se a ocorrência de significativo impacto
ambiental na construção, instalação, ampliação e funcionamento
de atividade ou empreendimento turístico sustentável declarados
de interesse social, de qualquer natureza ou porte, localizado
em dunas originalmente desprovidas de vegetação, na Zona
Costeira, devendo o órgão ambiental competente exigir, sempre,
Estudo Prévio de Impacto Ambiental-EIA e Relatório de
Impacto Ambiental-RIMA, aos quais dar-se-á publicidade.

Parágrafo único. O EIA/RIMA deverá considerar,
em cada unidade de paisagem, entre outros aspectos, o impacto
cumulativo do conjunto de empreendimentos ou atividades
implantados ou a serem implantados em uma mesma área de
influência, ainda que indireta.”

(CONAMA, 2003)

Os casos de intervenção em dunas sem cobertura
de vegetação litorânea podem ser efetivados, desde
que caracterizados como de significativo impacto
ambiental. Por isto, o órgão ambiental exigirá do
empreendedor, seja qual for o porte ou a natureza do
empreendimento, que se faça o Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e o seu Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA). Ainda, para ser considerado de
interesse social, deve o empreendedor caracterizar
toda a área afetada, incluindo outras obras turísticas
e caracterizando todo o processo de intervenção que
irá ocorrer, desde a alteração de cada aspecto da
paisagem até a futura formação do local.

Assim, Costa et al. (2006) afirmaram que a
sustentabilidade social, econômica e ecológica só serão
atingidas após estudos que subsidiem o Poder Público

e a sociedade civil para o planejamento, ordenamento
e gestão do ecoturismo. Ações bem planejadas são
essenciais para a realização da intervenção em APP, a
fim de maximizar os benefícios e minimizar os
prejuízos envolvidos e os impactos produzidos.

A normatização dessas APP deixa claro que apenas
as dunas de litoral são passíveis de intervenção. Já as
dunas de interior, segundo a regra de proteção, não
podem sofrer intervenção, pois não foram
regulamentadas as formas de intervenção ou utilização
dessas áreas. A regra de interpretação das normas que
tutelam essas dunas é a manutenção de sua forma
original, com ou sem cobertura vegetal.

Outra polêmica da intervenção em dunas nas
zonas costeiras trazidas pela Resolução CONAMA
341/03 refere-se ao pretexto da norma em
regulamentar as atividades dentro da faixa considerada
como restinga, ou seja, dentro dos 300m. A Resolução
341/03 permite a intervenção apenas nas áreas onde
não ocorre cobertura vegetal. Evidentemente, caso
houvesse a presença de cobertura vegetal, seria
considerado vegetação de restinga.

Essa norma regulou as atividades que antes eram
consideradas dentro da faixa de restinga, pois a
Resolução CONAMA  303/02 definia APP a faixa
até 300m a partir da linha preamar máxima. Dessa
forma, a Resolução CONAMA 341/03, por tratar
apenas de dunas litorâneas sem cobertura vegetal, fez
com que a intervenção nas dunas tivesse tratamento
especial, abrindo espaço para que os empreendedores
utilizem este dispositivo para construção e intervenção
nas praias.

O órgão ambiental deverá, também, zelar pela
manutenção da originalidade do local, evitando a
retirada clandestina da cobertura vegetal onde existe,
precavendo eventuais pedidos de intervenção em tais
áreas, como se fossem naturalmente desprovidas de
vegetação.

6 ÁREAS DE MANGUES – DISCUSSÃO
TÉCNICA E LEGAL

Os manguezais são ambientes quase sempre
associados a estuários e lagunas costeiras, sendo
ecossistemas de transição entre os ambientes oceânico
e terrestre. São locais que sofrem forte influência dos
processos continentais, tais como a drenagem das
águas e os efeitos das atividades antrópicas.
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São ecossistemas que ocorrem nas regiões tropicais
e subtropicais. No Brasil, estão distribuídos desde o
Estado do Amapá até Santa Catarina, sendo que no
litoral amazônico – Pará, Maranhão e Amapá –
apresentam maior diversidade, constituindo a maior
reserva mundial contínua deste ecossistema (Costa et
al., 2006).

São ambientes que apresentam espécies vegetais
típicas, adaptadas à variação de salinidade e que
colonizam sedimentos predominantemente lodosos
e com baixos teores de oxigênio. Várias espécies
animais também se reproduzem e se alimentam no
manguezal (Leite, 1994; Schaeffer-Novelli, 1999).

Lacerda (2003) afirmou que é muito difícil
identificar uma fauna exclusiva dos manguezais, pois
a maior parte das espécies de animais que lá ocorrem
também ocorre em outros sistemas costeiros.

Para Pulner (2006) a análise das normas jurídicas
brasileiras incidentes sobre os manguezais tem
incorporado o melhor conhecimento científico atual
sobre estes ecossistemas. A autora enfatizou as
estruturas, as funções e os serviços ecológicos
atribuídos aos manguezais em: produtividade
biológica, função como berçário natural, estabilização
da linha de costa e homogeneidade florística.

Diegues (2001) afirmou que a destruição física do
manguezal diminui uma de suas funções básicas que
é a de proteção da linha de costa contra a invasão do
mar.

No Brasil, o aspecto agrícola sobre os manguezais
considerava-os como terras inúteis. Até que os
portugueses começaram a utilizar os solos de
manguezais da costa do Konkan, em Goa (Índia)
como fertilizantes (Vanucci, 1999). Contudo, esta
atividade não foi muito longe.

Firme (2003) disse que as áreas de mangue vêm
sendo aterradas e ocupadas indiscriminadamente,
devido ao crescimento desordenado da população.
Em comunidades onde o esgoto fica exposto e a
coleta de lixo é escassa, há desequilíbrio ambiental,
como observado em muitas cidades da costa brasileira
(Clark, 1998). Considerando que a poluição marítima
é também uma questão de saúde pública, deve existir
nos municípios balneários, critérios de ocupação de
novas áreas para permissão de novas construções.

No entanto, a legislação ambiental nem sempre
mantém consonância com o conhecimento científico

disponível à época de sua elaboração. A legislação
sobre manguezais, na sua origem, não apresentou a
devida proteção que acompanhasse os estudos
científicos que abarcam tal temática.

Da mesma forma que as dunas, os mangues
também não foram caracterizados diretamente no
Código Florestal como APP. O texto legal fez
referência dos mangues no momento que tratou das
áreas de restingas.

O Código Florestal mencionou no art. 2º que:
“Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo

só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas:

(...)
f) Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras

de mangues;

(Presidência da República do Brasil, 1965)

Portanto, o Código Florestal instituiu diretamente
a tutela jurídica para garantir a proteção das áreas de
restingas. Contudo, associados a esse ecossistema
estão os mangues, ambientes que mantêm grande
harmonia e importância ecológica.

No entanto, nem para as áreas de restinga nem
para os mangues, o Código Florestal especificou e
definiu os parâmetros exigidos para a sua proteção.

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/
81) criou o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA), que foi incumbido de regulamentar e
deliberar sobre a tutela ambiental no Brasil,
principalmente os pontos que não foram expressos
de forma clara nas Leis. Assim a PNMA trouxe em
seu art. 8º:

“Art. 8º Compete ao CONAMA (...)
VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao

controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com
vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente
os hídricos.”

(Presidência da República do Brasil, 1981)

Entende-se, então, que o CONAMA possui
respaldo jurídico para regulamentar algo que a Lei
não trouxe claramente ou que foi deixado de forma
subjetiva em sua redação, tornando direta a aplicação
prática das normas legais, dentre as quais, a
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regulamentação sobre os mangues.
A Resolução CONAMA 303 de 2002 definiu as

áreas de mangues e as caracterizou como APP,
afirmando que:

 “Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as
seguintes definições:

(...)
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em

terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas
lodosas r ecentes ou arenosas, às quais se associa,
predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue,
com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões
estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa
brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina;”

 (CONAMA, 2002a)

APP que deve ser mantida protegida:
“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a

área situada:
(...)
X - em manguezal, em toda a sua extensão;

(CONAMA, 2002a)

A partir da edição da Resolução CONAMA 303/
02, os manguezais foram definitivamente tratados
como APP e definidos em regulamento.

Com a edição desse regulamento, ficou pacificado
que toda a extensão de um manguezal deve ser
considerada APP. Não existe dispositivo que delimite
um mangue, pois foi tratado de maneira geral, que é
o modo como deve ser feito, pois somente a norma
quando editada de maneira geral, é que poderá ser
entendida na sua plenitude.

A interpretação das normas jurídicas que trata dos
manguezais no Brasil é o seu tratamento como APP,
em todo território nacional e em toda extensão que
configure esse ecossistema. O conhecido jargão
jurídico, de que excesso de argumentos (critérios)
prejudica a causa, também é válido para as normas
jurídicas que devem ser editadas de forma
generalizada, i. e., sem minúcias e detalhes, para
facilitar seu entendimento.

LANA (2003a) afirmou que, embora as normas
ambientais venham sugerindo, ou impondo, a
conservação estrita destes ecossistemas, há evidências

científicas ou práticas históricas de uso que amparam
a sua utilização sustentada e racional. P u l n e r
(2006) criticou o rigor das normas que tratam dos
mangues, dizendo que no passado, o uso direto dos
manguezais, para exploração e obtenção de madeira,
para instalação de moradias ou para o extrativismo,
foi tradicionalmente praticado pelas camadas da
população de baixo poder aquisitivo, que vêem no
manguezal uma maneira de sobrevivência. Para a
autora, mecanismos de uso racional poderiam ser
estabelecidos, dado que para muitas pessoas a
exploração dos mangues é a única forma de
subsistência.

Para aumentar o rigor da tutela das APP em
mangues, a Medida Provisória 2.166-67 de 2001, que
altera e acresce dispositivos ao Código Florestal,
trouxe em seu art. 1º, os casos de supressão que
poderão ser praticadas nos mangues.

“Art. 4º
(...)
§5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes,

ou de dunas e mangues, de que tratam, respectivamente, as
alíneas “c” e “f ” do Art. 2º do Código Florestal, somente
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

(Presidência da República do Brasil, 2001)

Consideram-se de utilidade pública, pela Resolução
CONAMA 369/06:

“Art. 2º
(...)
I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos

serviços públicos de transporte, saneamento e energia;
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias

minerais, outorgadas pela autoridade competente, exceto areia,
argila, saibro e cascalho;

d) a implantação de área verde pública em área urbana;
e) pesquisa arqueológica;
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias

à captação e condução de água e de efluentes tratados; e
g) implantação de instalações necessárias à captação e

condução de água e de efluentes tratados para projetos privados
de aquicultura, obedecidos os critérios e requisitos previstos nos
§§ 1º e 2º do art.11, desta Resolução.

(CONAMA, 2006)
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Nestes ambientes, portanto, somente poderá ser
autorizada a intervenção em caso de utilidade pública.
Desta forma, intervenções, mesmo que solicitadas por
populações tradicionais, não podem ser autorizadas
por não se inserirem no rol das ações que englobam
“interesse social”.

Legalmente, deve ser considerada proibida a
intervenção em qualquer extensão do manguezal, que
é definido como APP, devendo ser mantido
“intocado”, com exceção das formas pelas quais todos
os cidadãos, sem distinção qualquer, poderão usufruir
das formas legais de intervenção nessa APP.

Os manguezais estão entre os ecossistemas
costeiros com maiores restrições normativas de uso,
tanto no litoral brasileiro quanto em escala global.

Portanto, em virtude dos diversos diplomas legais
que incidem sobre este ecossistema, constata-se que,
juridicamente, no Brasil, “exceto nos casos de utilidade
pública, devidamente caracterizados e motivados em
procedimento administrativo próprio, quando
inexistir alternativa técnica e locacional ao
empreendimento proposto”, somente a extração de
caranguejos e ostras é permitida, e ainda assim fora
dos eventuais períodos de defeso.

Para Lana (2003a), uma das consequências destas
atuais normas restritivas seria o fato de que, uma vez
que os manguezais não podem ser legalmente
explorados ou utilizados, costumam ser tratados como
recursos sem valor, não havendo interesse das
populações locais em explorá-los. Mas a verdade é o
contrário. Deveria haver um mecanismo que
estabelecesse condições para que estas populações
pudessem ter acesso “legal” às APP para a extração
de alimentos que dariam subsistência aos habitantes.

Pulner (2006) afirma que o grande desafio da
atualidade é frear o crescimento contínuo e ilimitado
do uso dos recursos naturais, ressaltando que o
problema não está somente nas normas em si, mas
na falta de políticas públicas adequadas, que visem a
um desenvolvimento sustentável e “cientificamente
e tecnicamente viáveis”.

A legislação brasileira não faz diferenciação
explícita entre manguezais, marismas e sistemas
vegetais de transição estuarino-marinha, o que pode
gerar lacunas e ambiguidades que trarão reflexos sobre
o uso e o manejo desses ecossistemas (Lana, 2003b).

As normas jurídicas não fazem menção específica

sobre áreas urbanas, deixando claro que as restrições
legais sobre as APP de manguezais se aplicam tanto
para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais.

Pulner (2006) reconhece que as normas ambientais
são resultado do melhor e mais abrangente
conhecimento científico disponível e que sua
aplicabilidade e eficiência dependem da aderência ao
conhecimento científico disponível.

Para tanto, é necessário saber como as normas
são elaboradas e como e quando o conhecimento
científico é utilizado. Para cada norma ambiental
editada, cabe uma análise do seu grau de aplicabilidade,
eficiência e eficácia. Assim, faz-se necessário um
estudo sobre o conhecimento científico disponível
em cada fase de inovação normativa. Não obstante
possa existir o melhor conhecimento técnico-
científico empregado na norma ambiental, ainda resta
saber se ele será utilizado, de que forma isto vai
acontecer ou a que finalidade ele se prestará,
considerando que nem sempre a produção do
conhecimento científico leva em consideração o
momento político e interesses locais.

A norma jurídica deveria evoluir segundo
peculiaridades regionais, ou seja, não há necessidade
nem é viável, do ponto de vista de aplicabilidade,
estabelecer normas gerais cheias de critérios. O que
deve sim, ser feito, é a edição de normas que
compreendam o todo, em nível federal, com elevado
grau de protecionismo. A mesma norma geral deveria
dar possibilidade aos estados e municípios de
legislarem sobre os mangues e darem uma proteção
específica não menos restritiva que a federal. Segundo
peculiaridades da região, poderão, mediante
zoneamento ecológico-econômico, definir critérios de
uso, intervenção, manejo extrativista, que possa seguir
as tradições.

O regulamento ser dotado de critérios técnicos
que deem subsídios para os planos e propostas de
intervenção, mesmo que de baixo impacto.

A efetividade da aplicação das leis depende
também da conscientização pública do porquê da
proteção normativa, pois os reflexos da edição das
normas jurídicas incidem sobre os cidadãos, a quem
cabe avaliar a exequibilidade, a eficácia e o grau de
protecionismo das mesmas.

Os órgãos ambientais deverão fazer cumprir o que
a norma diz sobre a tutela das APP em manguezais,
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devido à importância ambiental das zonas costeiras
formadas por estes ambientes, principalmente nas
embocaduras dos rios com o oceano, uma vez que
são áreas que sofrem com a especulação imobiliária e
com a carcinicultura.

A atividade de carcinicultura, bastante criticada
como a atividade que mais causa danos aos
manguezais e aos ecossistemas costeiros, foi
regulamentada pela Resolução CONAMA nº312 de
2002 (CONAMA, 2002b). Ficou claro que a atividade
só poderá ser efetivada caso obedeça ao procedimento
de licenciamento ambiental disposto na Resolução,
sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em
normas federais, estaduais e municipais.

Essa resolução define, ainda, que a carcinicultura
deve obedecer a um plano de zoneamento ecológico-
econômico pré-definido para a bacia hidrográfica
onde se planeja construir o empreendimento,
permitindo a atividade fora do manguezal.

A resolução deixa evidente no seu texto que:
“Art. 2º É vedada a atividade de carcinicultura em

manguezal.”

(CONAMA, 2002b)

Assim, a Resolução do CONAMA veda a atividade
de carcinicultura nos manguezais. Cabe ao Poder
Público licenciar as atividades e cuidar do
cumprimento dos parâmetros mínimos que devem
constar no plano de monitoramento ambiental da
atividade, como exigência para o seu funcionamento.
No entanto, a responsabilidade é do Poder Público
em fazer cumprir a regulamentação, exigindo a
intocabilidade do manguezal, acompanhando e
fiscalizando a construção e funcionamento da
atividade e, principalmente, punindo os infratores.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As áreas de restingas, dunas e mangues não foram
claramente definidas pelo Código Florestal de 1965
quanto às definições, aos procedimentos e aos critérios
que as caracterizam APP. O CONAMA, por ser o
órgão consultivo e deliberativo das questões afetas
ao meio ambiente no Brasil, foi o responsável pela
definição dos critérios técnicos e regulamentadores
que permitiram o entendimento dessas áreas como
APP. A regulamentação se deu com a edição da

Resolução CONAMA nº303 de 2002.
A competência do CONAMA para legislar sobre

meio ambiente foi estabelecida pelo art. 8º da Lei 6.938
de 1981 (PNMA), em que, para validade dos seus
efeitos jurídicos, não podem ser exorbitantes nem
contrariar as Leis Federais.

A normatização ambiental e seus efeitos não
devem ser confusos, detalhistas e específicos a ponto
de não haver entendimento do que se requer. Por
exemplo, o excesso de exigências condicionantes na
interpretação das APP tais como declividade,
cobertura vegetal, tipo de solo, bioma, etc. Por isso, é
necessário o estabelecimento, em norma federal, de
um critério comum “mínimo” que todos os cidadãos
possam e devam compreender e cumprir. O
estabelecimento de parâmetros com maior
detalhamento sobre a compreensão das APP ficará à
critério dos estados e municípios, os quais sempre
deverão ser tão ou mais restritivos e protecionistas
que a normatização federal.

A proteção das APP de restingas foi definida pela
Resolução CONAMA 303/02, numa faixa, a partir
da maré alta, de 300m. A adoção deste instrumento é
válida para todo território nacional.

As APP de restingas, em áreas urbanas, foram
abrandadas pela Resolução CONAMA 369/06 para
uma faixa de 150m.

Para o caso de dunas na zona costeira desprovidas
de vegetação de restingas, o CONAMA deliberou a
Resolução 341/03, que regulou as atividades ou
empreendimentos turísticos sustentáveis nestas áreas,
considerando-os de interesse social. Desta forma, as
áreas antes consideradas restingas, agora descobertas
de vegetação original ou “intencionalmente arrancadas
e não identificadas pelos técnicos do órgão
ambiental”, não terão que respeitar os mesmos 300m
de APP, pois poderão ser solicitadas licenças de
intervenção até mesmo próximas do ponto de
preamar máximo.

As dunas definidas pelo Código Florestal de 1965
estavam associadas às restingas e aos ecossistemas
costeiros. O CONAMA, por meio da Resolução 303/
02, e especificou a abordagem dada às dunas e as
caracterizou tanto no litoral, quanto no interior do
continente, considerando como APP qualquer duna,
inclusive as interioranas.

As APP de dunas costeiras descobertas de
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vegetação tiveram menor restrição legal do que as
demais APP de dunas. Conforme a Resolução 341/
03, permitiu-se, nestas áreas, a intervenção para a
construção de atividades e, ou, empreendimentos
turísticos sustentáveis. Esta resolução permitiu a
construção e, ou, intervenção em praias e  serviu de
pretexto para a exploração do litoral brasileiro por
atividades turísticas.

Os manguezais, da mesma forma que as dunas,
não foram caracterizados diretamente no Código
Florestal de 1965 como APP, foram mencionados,
indiretamente, quando se tratou das restingas. A
Resolução CONAMA 303/02 clarificou a questão,
tratando os mangues como APP, em toda sua extensão
e, dando maior proteção a esses ambientes,
esclarecendo que a intervenção só é permitida quando
declarada utilidade pública.

A carcinicultura é tida como a maior causadora de
impactos ambientais nas áreas de mangues. Pela
necessidade jurídica de se proteger tais APP e
regulamentar a atividade, o CONAMA, através da
Resolução 312/02, definiu os procedimentos gerais,
não eximindo complementações estaduais e
municipais sobre a atividade, contanto que, no plano
de licenciamento esteja claro que a carcinicultura seja
implementada “fora” do mangue.
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Vulnerabilidade das Ilhas-Barreira e Dinâmica da Ria Formosa na
Óptica da Gestão*

Barrier-Islands Vulnerability and Ria Formosa Dynamics under a
Management Viewpoint

Filipe Rafael Ceia1

RESUMO

O sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa oferece excelentes condições a diversas actividades, das quais se podem
salientar as turístico-balneares. Desde os anos 60 que essas actividades vêm sendo exercidas com grande intensidade, com
a construção de infra-estruturas e cargas superiores ao limite de capacidade em algumas ilhas, sendo mais notável na
chamada «Praia de Faro», na Península do Ancão. Há, porém, que atender à instabilidade que caracteriza este sistema, o
qual impõe fortes condicionamentos à sua ocupação, uma vez que esta tende a localizar-se em zonas muito vulneráveis e
de grande risco.

Como a maioria dos sistemas deste tipo, a Ria Formosa apresenta um carácter extremamente dinâmico, tanto na
evolução das ilhas como das barras. A ocorrência de temporais e a elevação do nível médio do mar são os principais
factores que conduzem a uma elevada susceptibilidade a galgamentos oceânicos, neste sistema.

É nas ilhas-barreira que ocorrem os maiores problemas de gestão do sistema. Com vários grupos de interesse envolvidos
torna-se necessário manter uma gestão eficiente no sistema de ilhas-barreira. A intervenção é, actualmente, urgente,
correndo-se o risco do sistema se perder de forma irreversível. Tal intervenção deverá ser ampla e cautelosa. Para tal, esta
terá que ser suportada e apoiada por uma sólida base de investigação científica, não menosprezando aspectos de carácter
social, económico e ambiental. Podem destacar-se três técnicas de intervenção a serem adoptadas: intervenção rígida,
intervenção suave e demolição de infra-estruturas.

Palavras-chave: Ria Formosa, ilhas-barreira, barras, gestão, vulnerabilidade.

ABSTRACT

The barrier-islands system of  Ria Formosa is an important natural resource providing many conditions to several activities, such as
tourism. Since the 1960s, tourism has been intense on some islands, particularly «Praia de Faro» at Ancão Peninsula, with the construction
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1. INTRODUÇÃO

1.1. A  Ria Formosa

A Ria Formosa é a unidade fisiográfica dominante
do litoral central e oriental da região do Algarve e
encontra-se inserida na área do Parque Natural da Ria
Formosa (PNRF) e da Rede Natura 2000 (Fig.1). O
sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa é, na
actualidade, constituído por duas penínsulas (Ancão
e Cacela) que constituem, respectivamente, os limites
ocidental e oriental do sistema, por cinco ilhas-barreira
(de Oeste para Este: Barreta ou Deserta, Culatra,
Armona, Tavira e Cabanas), e por um vasto corpo
lagunar (Fig.2). As ilhas e penínsulas são separadas
por 6 canais de maré, também designados barras
(Ancão ou São Luís, Faro-Olhão, Armona ou Grande,
Fuzeta, Tavira e Lacém ou Cacela), que viabilizam
trocas hídricas, sedimentares, químicas e de nutrientes
entre o meio lagunar e o oceano. Das barras aludidas,
a de Faro-Olhão e a de Tavira são artificiais, estando
fixadas com molhes. Em termos gerais, o sistema tem
cerca de 50km de comprimento, que se desenvolve
entre as longitudes de 8º02‘W e 7º31‘W. Os cordões
dunares apresentam uma largura variável entre 100 e
750m (Duarte et al., 1999). A área do sistema lagunar
é de 11866ha e o das penínsulas e ilhas-barreira é cerca
de 1947ha. O PNRF abrange uma área sensivelmente
maior, com cerca de 18400ha (Pré-Parque – zona
tampão 3400ha e Parque 15000ha) e engloba parte
dos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila
Real Santo António (Marcelo & Fonseca, 1998).

1.2. Características Hidrodinâmicas

De acordo com Dias (1988) e Pilkey et al. (1989),
fundamentados no modelo de Hoyt (1967), a origem
deste sistema de ilhas-barreira esteve relacionado com
as flutuações quaternárias do nível do mar ocorridas
durante os períodos glaciários e interglaciares. O
sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa apresenta
algumas características peculiares, tais como a
inexistência de um grande rio, as condições de
amplitude de maré a que está sujeito e a disposição
geral do sistema, em forma de triângulo escaleno, com
vértice virado a Sul (Dias, 1988; Pilkey et al., 1989).
As marés têm regime de meso-marés, com uma
amplitude máxima de aproximadamente 3,5m nas
marés vivas, encontrando-se no limite máximo para a
formação de ilhas-barreira (Pilkey et al., 1989). O lado
ocidental do sistema é mais energético, directamente
exposto à ondulação dominante de W e SW (68%
das ocorrências), enquanto que o lado oriental está
exposto às condições de “Levante” (ventos de SE
provenientes do Mediterrâneo), também importantes,
representando 25% das ocorrências. A ondulação de
W e SW tem médias anuais de altura significativa ao
largo (Hso) de 0,9m, com períodos médios de 4,7s. A
ondulação de SE apresenta Hso ligeiramente superior
de 1,2m e período médio de 4,9s (Costa, 1994).
Durante o Inverno é frequente a ocorrência de
temporais com Hso superior a 3m, sobretudo de W e
SW, mais comuns que os temporais de SE (Sá-Pires et
al., 2001).

of  many infra-structures on the dune ridge, with the consequent human occupation. It is essential to attend to the instability that characterises
this system because the occupation area is very vulnerable and concentrates in great risk situation.

As the majority of  the barrier-islands systems, Ria Formosa is a complex environment that presents a very dynamic processes, with high
evolution rates of  islands and inlets. The precarious equilibrium conditions associated to storm events and sea-level rise leads to great overwash
susceptibility.

The main problems of  system management occur in barrier-islands. With several stakeholders involved it is necessary to maintain an
efficient management. An extensive and carefully urgent intervention is necessary in order to avoid irreversible negative consequences. To achieve
this, a solid scientific investigation should be carried out, including social, economic and environmental aspects. Three types of  techniques should
be adopted to protect barrier-islands and structures from shoreline erosion: hard defences, soft techniques and non-structural alternatives, such
as relocation or retreat of  infra-structures.

Keywords: Ria Formosa, barrier-islands, inlets, management, vulnerability.
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Figura 1 – Localização geográfica da Ria Formosa e comunidades.
Figure 1 – Location of  Ria Formosa and communities.

Figura 2 – Imagem de satélite da Ria Formosa. Penínsulas, ilhas-barreira e barras que a constituem
(adaptado de Google Earth 4.2, 2007).
Figure 2 – Ria Formosa satellite image, showing the peninsulas, barrier-islands and inlets (adapted from Google
Earth 4.2, 2007).
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1.3. Morfodinâmica

No sistema de ilhas-barreira da Ria Formosa, a
morfodinâmica é muito intensa, sendo função do
clima de agitação marítima e das correntes de maré
(Pilkey et al., 1989). As taxas de crescimento de
algumas ilhas são verdadeiramente notáveis a nível
mundial. Como consequência desta dinâmica, o
sistema é muito vulnerável, respondendo de forma
rápida e intensa à construção de obras de engenharia
litoral (Dias, 1988).

As praias ao longo das ilhas-barreira são
geralmente estreitas e o seu comportamento varia
entre o reflectivo e o intermédio no extremo ocidental
(Martins et al., 1996) e intermédio a dissipativo no
extremo oriental (Matias et al., 1998).

As ilhas-barreira do sistema da Ria Formosa, à
semelhança de grande parte dos sistemas mundiais
deste tipo, estão em activa fase de migração em
direcção ao continente, muito provavelmente como
resposta à actual elevação do nível médio do mar
sendo, portanto, um sistema do tipo transgressivo.
Os galgamentos oceânicos são extremamente
importantes neste complexo processo (Dias, 1988;
Pilkey et al., 1989).

A evolução das barras é, de modo geral,
caracterizada por uma migração para nascente até
atingirem uma posição limite, na qual começam a
assorear, abrindo-se nova barra, aproximadamente no
local inicial (Weinholtz, 1978), à excepção da Barra
da Armona, que se tem mantido aproximadamente
na mesma posição, e às barras de Faro-Olhão e de
Tavira, que são artificiais (Fig.2).

As arribas, localizadas a ocidente do sistema,
principalmente as que se situam entre o Ancão e
Olhos de Água, têm sido consideradas como principal
elemento abastecedor de areias para o sistema
(Andrade, 1990a; Correia et al., 1997) (Fig.1).

1.4. Importância Socio-Económica e Ambiental

Devido às suas características naturais, o sistema
de ilhas-barreira da Ria Formosa constitui uma área
de usos múltiplos, que providenciam benefícios sócio-
económicos e que geram conflitos na afectação dos
recursos existentes, tais como o turismo de massas, o
ecoturismo, a aquacultura, a pesca, a conservação da
natureza, as descargas de efluentes, a navegação, a

extracção de sal e de areia, entre outros (Van Den
Belt et al., 2000).

A nível ambiental assume particular importância,
pelo que lhe foi atribuído o estatuto de Reserva
Natural (decreto-lei 45/78 de 2 de Maio) e mais tarde
de Parque Natural da Ria Formosa (decreto-lei 373/
87 de 9 de Dezembro) e de Rede Natura 2000,
procurando-se, assim, efectuar uma exploração dos
recursos racional e sustentável.

Este sistema é caracterizado pela diversidade
faunística e florística, destacando-se o facto de esta
área ter, no que respeita à avifauna, uma importância
nacional (como zona de nidificação) e internacional
(migração e invernada). É considerada uma zona
húmida de interesse mundial, estando protegida pelas
convenções internacionais de Ramsar e de Berna.

O cordão litoral que forma as ilhas-barreira serve
de protecção a uma grande diversidade de habitats,
tais como uma vasta área de sapal, dunas, zonas de
água salobra, zonas intertidais, canais, ilhotes, salinas,
pisciculturas e cursos de água doce com vegetação
ribeirinha. Acresce referir que este sistema de ilhas-
barreira é único, na Europa, a nível geomorfológico.

1.5. Situação Actual

Apesar das grandes apetências que apresenta para
exploração pelo Homem, a ocupação humana na Ria
Formosa, sobretudo nas ilhas-barreira, iniciou-se,
significativamente, apenas em finais do século XIX
por populações ligadas à actividade pesqueira
(Bernardo et al., 2002).

Os problemas de gestão do sistema só surgiram
com grande amplitude a partir da década de 60 do
século XX, quando a ocupação (principalmente de
índole turística), seguindo o modelo de
desenvolvimento turístico dessa época, se veio a
estabelecer em áreas de risco permanente, devido à
erosão e exposição aos temporais.

As características do sistema são incompatíveis
com uma ocupação intensa e permanente. Contudo,
nas últimas décadas, a ocupação tem revelado
tendência para se intensificar, tornar permanente e
localizar nas zonas de maior risco, colocando em causa
a própria sobrevivência do sistema de ilhas-barreira
como ambiente natural (Dias et al., 2004).

Na frente oceânica, a erosão costeira tem sido
antropicamente amplificada. Os principais causadores
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que levaram o sistema da Ria Formosa a entrar em
ruptura foram a construção dos molhes da marina de
Vilamoura e do campo de esporões de Quarteira, e a
fixação artificial das barras Faro-Olhão e Tavira. A
erosão costeira, juntamente com o acréscimo do
pisoteio,  veio aumentar a vulnerabilidade ao
galgamento na maior parte do sistema. As cerca de
2000 construções clandestinas existentes nas ilhas-
barreira, potenciam, ainda mais, o risco de galgamento,
pois estão frequentemente edificadas sobre o cordão
dunar frontal, em zonas de elevada vulnerabilidade
(Ramos & Dias, 2000).

Os sistemas de ilhas-barreira são, ainda, muito
sensíveis a variações do nível médio do mar (NMM)
principalmente a fases de elevação deste. Segundo
Ferreira et al. (2008), os estuários e os sistemas
lagunares costeiros são as zonas mais afectadas pela
subida do NMM, em Portugal. Na Ria Formosa os
impactes socio-económicos serão grandes. No
entanto, muitos destes impactes negativos poderão
ser minimizados, ou até evitados, se se tomarem as
devidas precauções. Para que isto aconteça,
governantes, gestores e população em geral terão que
ter em conta esta problemática nas suas decisões.

Dias & Taborda (1992) chegaram a um valor de
elevação do NMM de 1,5 ± 0,2mm/ano, calculado
em Lagos, no último século. Douglas (1995) estimou,
numa perspectiva global, um aumento médio de
2mm/ano nos últimos 100-150 anos.

É, principalmente, durante eventos tempestivos,
associados a períodos de marés vivas, que se verificam
os mais graves episódios de erosão costeira. Esta
situação é, pois, agravada pela subida do NMM
(Ferreira et al., 2008).

1.6. Objectivos

Este trabalho pretende apresentar uma visão
actualizada do que ocorre na zona de interface entre
o mar e o meio lagunar do sistema de ilhas-barreira
da Ria Formosa. Em particular, pretende-se analisar
a dinâmica e evolução das barras e das ilhas-barreira,
identificar as principais áreas de risco e os impactes
da ocupação humana e discutir aspectos relacionados
com as obras de protecção/intervenção realizadas em
alguns locais.

2. METODOLOGIA

A recolha de dados foi efectuada sobretudo por
pesquisa bibliográfica, por recolha de informações
em instituições com conhecimento particular da Ria
Formosa (com maior relevância para o Parque Natural
da Ria Formosa e o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos) e por observação in situ da
área de estudo. O software informático Google Earth
- Versão 4.2 (2007) foi, também, utilizado na análise
do sistema lagunar. Conquanto a área de estudo se
defina como todo o sistema lagunar da Ria Formosa,
a recolha de dados incidiu predominantemente nas
ilhas-barreira e nas barras que as delimitam.

Foram definidos e individualizados oito sectores,
ao longo da área de estudo. Cada ilha ou península
foi definida como um sector. As seis barras do sistema
foram, também, definidas separadamente. O sector
Quarteira – Praia do Garrão, por se encontrar a
barlamar do sistema da Ria Formosa foi, também,
analisado, uma vez que vários problemas que afectam
o sistema têm origem nesta área. Dividiram-se os
sectores em partes, distinguidos segundo a sua
orientação – Ocidental (W), Central (C) e Oriental
(E). Em cada sector, foram identificadas as zonas de
maior risco, analisadas as taxas de evolução da linha
de costa, a existência ou ausência de ocupação, a
presença de corredores eólicos e de vegetação e a
existência de intervenções. Para as barras foram
analisadas as características mais relevantes: largura,
estabilidade e taxas de migração. Os dados obtidos
permitem analisar a evolução geral do sistema de ilhas-
barreira, identificar as áreas de risco e efectuar uma
referência à intervenção no sistema mediante três
técnicas: intervenção suave, intervenção rígida e
demolição de infra-estruturas (retirada estratégica).

3. O SISTEMA DE ILHAS-BARREIRA

3.1. Quarteira – Praia do Garrão

Embora não faça parte integrante do sistema da
Ria Formosa, este sector é de extrema importância
na medida em que fornece sedimentos ao sistema.
Na realidade, não existem sistemas isolados na
Natureza, e um plano de gestão terá, obrigatoriamente,
que avaliar a situação e os impactes previsíveis a
barlamar e a sotamar de qualquer intervenção.
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O sector entre Quarteira e a Praia do Garrão
apresenta intensa actividade e ocupação antrópica,
designadamente em Vale do Lobo (Fig.1). A evolução
das arribas, neste sector, está fortemente dependente
da praia subjacente que, em maior ou menor grau,
confere protecção da acção directa do mar. No
entanto, a susceptibilidade destas arribas à erosão
marinha é extremamente elevada (Andrade, 1990a;
Dias & Neal, 1992). Nalguns locais, o recuo chegou a
ultrapassar 2m/ano ou mais (Correia et al., 1997).

Ao longo da zona urbanizada de Quarteira
(aproximadamente 3,3km), a Direcção Geral de
Portos procedeu a obras de defesa costeira,
construindo, entre 1971 e 1974, doze esporões e dois
molhes de acesso à marina de Vilamoura (o ocidental
com 600m e o oriental com 500m) (Bettencourt,
1985). O aumento das taxas médias de recuo neste
sector parece resultar, essencialmente, da construção
destas estruturas que interrompem a deriva litoral,
privando as praias a nascente de sedimentos, o que,
consequentemente, facilita o ataque das ondas à base
das arribas. Após a construção dos molhes de
Vilamoura o recuo médio anual da crista da arriba foi
fortemente amplificado, chegando, por exemplo, a
ultrapassar, nalguns pontos, os 4 metros por ano no
período 1983-1991 (Correia et al., 1996)

A situação em todo o sector é, na actualidade,
grave. Vale do Lobo é o local em que o problema de
erosão costeira é mais sério, dada a amplitude e
intensidade de ocupação antrópica. Os dados
disponíveis parecem reflectir a tendência de aumento
da erosão na parte oriental do sector (até agora mais
estável), apesar das realimentações efectuadas para
proteger a Praia de Vale do Lobo.

3.2. Península do Ancão

A Península do Ancão tem cerca de 8km de
comprimento e 50 a 250m de largura (Fig.2). Segundo
Pilkey et al. (1989) e Bettencourt (1994), o recuo da
linha de costa chegou a atingir valores na ordem de 1
a 2m/ano, em alguns locais.

O sector Ancão W (da Praia do Garrão à Praia de
Faro) possui um cordão dunar contínuo que
praticamente é desprovido de ocupação antrópica.
Uma arriba permanente, talhada na duna, marca a
transição entre a praia e o cordão dunar, o que
demonstra um recuo da linha de costa devido à erosão

que, em média, atingiu 0,8m/ano, entre 1989 e 2001
(Ferreira et al., 2006).

O sector Ancão C (Praia de Faro) é urbanizado e,
como tal, o mais problemático. O nível da ocupação
humana é bastante elevado (Fig.3). Até meados da
década de 50, a Praia de Faro era ocupada apenas por
alguns pescadores, não havendo registos de problemas
graves para as habitações, pois encontravam-se
instaladas junto à laguna e separadas do mar por um
campo dunar singular. A construção da ponte
rodoviária, na década de 50, foi o factor determinante
para a forte intensificação da ocupação. O cordão
dunar, apesar de afectado pela erosão costeira, foi
quase totalmente ocupado e destruído por edificações
(Dias et al., 1997, 2004).

Não tendo sido possível concretizar as acções
mínimas necessárias para uma ocupação racional da
zona (Dias et al., 1997), aconteceu o que era previsível.
Durante o Inverno de 1989/90, a Praia de Faro foi
fustigada por temporais que provocaram graves danos
nas construções e infra-estruturas existentes, uma vez
que não é suficientemente robusta para suportar
eventos energéticos extremos (Ferreira et al., 1997).
Os locais onde a ocupação é mais intensa são os que
apresentam maior susceptibilidade a qualquer evento
erosivo. Este facto deve-se, em parte, à construção
de estruturas fixas e rígidas na parte superior dos perfis
de praia, causando a truncatura do perfil e um
rebaixamento da cota dunar, não permitindo à praia
desempenhar o seu papel natural face às tempestades
(Ferreira et al., 1997).

A erosão afecta os limites marinhos e lagunares
da Praia de Faro. Entre 1945 e 1964, a linha de baixa-
mar recuou 34m, ou seja, cerca de 1,7m/ano
(Weinholtz, 1978). Actualmente, as edificações, que
truncam o perfil de praia emersa, impossibilitam que
a península tenha um comportamento natural,
migrando em direcção ao continente (Dias et al., 1997).
Por outro lado, o aterro que conduz à ponte canalizou
os fluxos de enchente e, principalmente, de vazante.
Consequentemente, a corrente na zona da ponte é
muito forte, impedindo a acumulação de sedimentos
na parte interna da península, o que seria fundamental
para permitir a migração aludida.

A construção de muros de revestimento e de
outras estruturas de protecção inibiram o recuo da
linha de costa, embora não impeçam a ocorrência de
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galgamentos. Devido a estas protecções, a Praia de
Faro praticamente não apresentou recuo da linha de
costa entre 1989 e 2001 (Ferreira et al., 2006). No
entanto, possui uma boa capacidade de recuperação
sedimentar após eventos erosivos (Martins et al., 1996),
em apenas um ciclo de maré (Sá-Pires et al., 2002).

Matias et al. (1997) e Duarte et al. (1999) ao
avaliarem a vulnerabilidade de um conjunto de
sistemas dunares do Algarve foram unânimes em
identificar a Praia de Faro como uma das zonas mais
vulneráveis da Ria Formosa. O núcleo urbano da Praia
de Faro encontra-se em situação de alto risco,
confinado a uma estreita faixa (normalmente com
menos de 100 metros de largura) entre a laguna e o
oceano. As probabilidades de uma catástrofe
aumentam de ano para ano, se considerarmos a
elevação do NMM e a possível ocorrência de um
grande temporal que coincida com maré viva cheia.

No sector Ancão E (entre a Praia de Faro e a Barra

do Ancão), a duna está consideravelmente bem
preservada e os perfis de praia revelam maior
capacidade para reagir a eventos energéticos, excepto
na margem da Barra do Ancão (Ferreira et al., 1997).
A população consiste sobretudo em pescadores que
vivem na margem da laguna.

3.3. Barra do Ancão

O limite oriental da Península do Ancão termina
na Barra do Ancão, também designada por Barra de
São Luís (Fig.2). Está localizada numa das áreas mais
dinâmicas do sistema, mudando frequentemente de
morfologia e posição, com uma tendência de migração
para nascente a uma velocidade média de 70m/ano e
uma largura média de 260m. Entre 1945 e 1996
completou dois ciclos migratórios (Vila-Concejo et
al., 2006).

Em 1997 a Barra do Ancão em fase final do seu
ciclo de migração, encontrando-se muito assoreada e

Figura 3 – Parte central da Península do Ancão – Praia de Faro (de Oeste para Este), evidenciando a intensa
ocupação sobre o cordão dunar (fotografias obtidas em Novembro de 2006, pelo autor).
Figure 3 – Aerial photo of  the Ancão Peninsula from West to East (central zone) – Beach of  Faro, showing the intense
occupation on dune ridges (photos by author in November 2006).
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com baixa eficiência hidráulica. No sentido de ampliar
essa eficiência e proteger os interesses nesta zona
procedeu-se à abertura artificial de uma nova barra
(23 Junho de 1997), a cerca de 3,5km a W da posição
anterior e imediatamente a oriente das últimas casas
da Praia de Faro, permitindo a esta migrar, novamente,
no sentido nascente (Vila et al., 1999). A forma e a
posição da nova barra não foram baseadas em estudos
aprofundados, mas no conhecimento empírico da
situação (Dias et al., 2003). Estudos recentes sobre a
evolução e dinâmica da barra desde a sua abertura
artificial (e.g.: Vila-Concejo et al., 2002, 2003, 2004a,
2006) permitem concluir que bastaram dois anos para
que se atingisse o estado de equilíbrio e começasse a
evoluir e a migrar naturalmente, o que confirma o
sucesso desta intervenção, que foi das primeiras a nível
mundial.

3.4. Ilha da Barreta

A Ilha da Barreta tem um comprimento de cerca
de 8km e largura entre 70 e 700m (Fig.2). Existem
poucos estudos publicados que focam esta ilha, uma
vez que é uma zona menos acessível, com baixa
ocupação antrópica e, consequentemente, menos
problemática.

A parte ocidental é estreita, de baixa elevação, com
pouca vegetação e vulnerável a galgamentos. Na
realidade corresponde à parte oriental da zona de
migração da Barra do Ancão. Apresenta uma
morfodinâmica semelhante à Península do Ancão
(Pilkey et al., 1989; Bettencourt, 1994) e um único
cordão dunar com cerca de 7m de altura (Vila-Concejo
et al., 2006).

A complexidade deste sector aumenta de ocidente
para oriente, onde a ilha já apresenta um campo dunar
largo e bem vegetado. Existem dois pequenos
aglomerados de casas de pescadores e de apoio à praia
localizados na parte interna, junto à laguna e à Barra
Faro-Olhão, respectivamente.

A metade oriental da ilha é a única que apresenta
um comportamento regressivo (Vila et al., 1999),
proporcionando o crescimento do cordão dunar
frontal (Duarte et al., 1999). Este comportamento foi
consequência da construção dos molhes da barra
artificial de Faro-Olhão, entre 1929 e 1955 (Esaguy,
1986a), que interromperam a deriva litoral e,
consequentemente, induziram a barlamar (junto ao

molhe W localizado no extremo oriental da ilha) uma
acumulação arenosa notável.

3.5. Barra Faro-Olhão

A Barra Faro-Olhão, que separa as ilhas da Barreta
e da Culatra, foi artificialmente aberta e estabilizada
por molhes entre 1929 e 1955, num local onde existia
já uma barra (Barra do Bispo), relativamente larga mas
bastante instável (Esaguy, 1986a) (Fig.2). O objectivo
da abertura foi o de assegurar a navegabilidade ao
canal de acesso que conduz ao porto comercial de
Faro, bem como às localidades de Faro e Olhão. Esta
intervenção induziu grande alargamento da parte
oriental da Ilha da Barreta, a barlamar, e erosão
bastante significativa da parte ocidental da Ilha da
Culatra, a sotamar, bem como modificações
importantes no comportamento hidrodinâmico
lagunar (Vila-Concejo et al., 2006). Veio retirar
eficiência hidráulica à Barra da Armona, que era a
barra principal do sistema, em consequência do que
se verificou grande estreitamento desta, sendo
actualmente a sua eficácia extremamente reduzida.

O canal da barra de Faro-Olhão, projectado para
manter cotas entre 4 a 4,5m abaixo do zero
hidrográfico (Weinholtz, 1978), foi, progressivamente,
ficando mais fundo até atingir profundidades na
ordem dos 40m, em 2001, assim aumentando a secção
de escoamento. Consequentemente, surgiram
problemas de segurança no que respeita à navegação
devido às fortes correntes de vazante e de enchente e
a graves danos nos troços terminais dos molhes.

A abertura da barra e a construção dos molhes
alteraram a circulação hídrica e os balanços
sedimentares nesta zona do sistema. A Barra Faro-
Olhão é a grande responsável pela importação de
sedimentos para o sistema lagunar. A entrada de
140000m3/ano de sedimentos (Pacheco et al., 2007)
poderá estar relacionada com as intensas dragagens
efectuadas no canal de navegação, no interior do
sistema, recomendando-se que sejam apenas
realizadas de modo a manter as condições de
navegabilidade.

3.6. Ilha da Culatra

A Ilha da Culatra tem aproximadamente 7km de
comprimento, estando a ocupação humana
concentrada em três povoações (Farol, Hangares e
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Culatra), que só podem ser atingidas por barco (Fig.4).
A evolução recente da ilha, e das barras que a limitam,
foi alvo de estudo de diversos autores (e.g.: Granja,
1984, Esaguy, 1984, 1986a, Dias, 1988, Pilkey et al.,
1989, Andrade, 1990a, Garcia et al., 2002, Vila-Concejo
et al., 2002). É consensual que os molhes da Barra
Faro-Olhão foram responsáveis por uma profunda
alteração da hidrodinâmica do sistema e alterações
significativas na Ilha da Culatra. Segundo Garcia et al.
(2002), as principais consequências foram o
crescimento muito rápido, para oriente, da ilha e a
ampliação do recuo da linha de costa na zona
ocidental.

A linha de costa da extremidade ocidental da ilha,
onde se localiza a povoação do Farol, está
completamente artificializada (molhe oriental da barra,
enrocamento longitudinal construído para protecção
das edificações e estabilização da linha de costa, e um
esporão no limite oriental da povoação). Neste sector,
a ilha é relativamente estreita com uma duna de declive
acentuado, paralela à linha de costa, evidenciando
carência de sedimentos (Garcia et al., 2002), o que se
torna problemático pois que esta zona se encontra
intensamente ocupada.

A morfologia do sector central reflecte a
alternância de cordões dunares e canais de maré. Na
primeira metade do século XX a margem ocidental
da barra da Armona (que era a principal do sistema)
localizava-se junto à povoação da Culatra, tendo aí
sido construídas as instalações do Instituto de
Socorros a Náufragos, onde estava sedeado o bote
salva-vidas. Estas instalações há muito que perderam
por completo a sua funcionalidade, estando
actualmente convertidas num Centro Social da
povoação. A ocupação apenas ocorre na margem
lagunar da ilha e, consequentemente, não está sujeita
a problemas significativos de erosão costeira.

O sector oriental, que se constituiu essencialmente
a partir de meados do século XX, é despovoado. Este
crescimento da ilha está provavelmente relacionado
com a modificação da hidrodinâmica do sistema
devido à construção da Barra de Faro-Olhão.
Apresenta corpo dunar pouco desenvolvido e elevada
susceptibilidade a galgamentos (Andrade et al., 1998;
Garcia et al, 2002; Vila-Concejo et al., 2006).

3.7. Barra da Armona

A Barra da Armona, que separa as ilhas da Culatra

Figura 4 – Panorâmica da Ilha da Culatra e Barra de Faro-Olhão vista de Oeste; na foto são visíveis as povoações
do Farol, Hangares e Culatra (fotografia obtida em Novembro de 2006, pelo autor).
Figure 4 – Oblique aerial photo from West of  the Culatra Island and Faro-Olhão Inlet, showing the Farol, Hangares and
Culatra communities (photo by author in November 2006).
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e da Armona, é considerada a única barra estável do
sistema, em termos de localização (Pilkey et al., 1989),
e a que apresenta o delta de vazante mais desenvolvido
(Dias et al., 1997) (Fig.2). Era a principal barra do
sistema, mas o crescimento da ilha da Culatra tem
provocado o seu estreitamento progressivo. Entre
1873 e 1983, a barra estreitou cerca de 2500m,
passando de uma largura de 4300m para 1850m
(Esaguy, 1984). A maior taxa de estreitamento, entre
1950 e 1977, está provavelmente relacionada com a
conclusão da abertura da Barra de Faro-Olhão (Vila-
Concejo et al., 2002). Na actualidade, apresenta uma
largura de cerca de 200m.

3.8.  Ilha da Armona

A Ilha da Armona tem comprimento aproximado
de 9km e largura máxima de cerca de 1400m na
extremidade SW (Fig.2). A parte ocidental apresenta
um longo cordão dunar frontal de 8 a 9m. A deposição
de sedimento a ocidente é um fenómeno único em
todo o sistema da Ria Formosa (Pilkey et al., 1989) e
contribui para o estreitamento da Barra da Armona.
A parte oriental apresenta um cordão dunar pouco
desenvolvido e elevada susceptibilidade ao galgamento
(Andrade et al., 1998).

Na zona mais larga, a ocidente, encontra-se a
povoação da Armona. Progressivamente, a largura da
ilha vai diminuindo para oriente, sendo o cordão dunar
robusto e bem vegetado, até à zona fronteira à
povoação da Fuzeta (Fig.1).

Nesta zona, bastante estreita e sujeita a
galgamentos oceânicos, onde se localizava a Barra da
Fuzeta em meados do século XX, encontra-se um
conjunto de casas (construídas ilegalmente) com
utilização não permanente. Ramos & Dias (2000)
apontam esta ocupação como um dos casos mais
críticos do sistema, por se localizar numa zona com
elevada vulnerabilidade ao galgamento.

3.9. Barra da Fuzeta

A Barra da Fuzeta, que separa as ilhas da Armona
e de Tavira, tem actualmente cerca de 250m de largura
(Fig.2). Apresenta, normalmente, evolução muito
rápida (Dias et al., 1997). Entre 1945 e 1996 registou
uma taxa de migração média de cerca de 65m/ano
(Vila-Concejo et al., 2006). Não são conhecidos valores
exactos da extensão ou duração do ciclo de migração.

Contudo, de acordo com Vila-Concejo et al. (2002), o
ciclo completo dura pelo menos 50 anos e a barra
migra no total mais de 3500m. Esta migração pode
ser progressiva ou intermitente (Dias et al., 1997).

À semelhança da Barra do Ancão, procedeu-se à
abertura artificial de uma nova Barra da Fuzeta, em
Julho de 1999. Porém, devido aos condicionamentos
impostos pelas casas existentes frente à povoação da
Fuzeta, foi aberta apenas a cerca de 800m a ocidente
da posição que ocupava em 1996. Parte do sedimento
dragado foi utilizada para fechar artificialmente a
antiga barra. No entanto, esta intervenção não obteve
muito sucesso, devido ao aumento de sinuosidade do
canal após a abertura. De acordo com os resultados
de Vila-Concejo et al. (2004b), o canal atingiu o
equilíbrio dinâmico em Julho de 2000.

3.10. Ilha de Tavira

A Ilha de Tavira é a maior do sistema, com cerca
de 11km de comprimento e 800m de largura máxima
na parte central (Fig.2). Esta ilha estreita
progressivamente para SW, onde existem sinais de
forte erosão e de frequentes galgamentos. No entanto,
o campo dunar é, na generalidade, moderadamente
largo e elevado, constituído por vários cordões
dunares. A Ilha de Tavira, exceptuando a extremidade
SW, é considerada uma das mais “estáveis” do sistema
da Ria Formosa, não existindo indícios de processos
destrutivos/construtivos relacionados com a
migração de barras. Apresenta, porém, alguns
corredores eólicos junto às zonas de maior ocupação
devido ao pisoteio e, na parte central, na zona
envolvente ao Arraial do Barril, verificou-se um recuo
da linha de costa, entre 1976 e 2001, de 0,2 a 1,3m/
ano (Garcia et al., 2005).

A extremidade oriental da ilha está estabilizada
artificialmente pelos molhes da Barra de Tavira, o que
levou à acumulação de sedimentos, a ocidente da
barra, numa extensão de cerca de 1000m. A parte
mais vulnerável da zona NE situa-se junto ao Canal
de Tavira, artificial pois que a sua posição tem sido
mantida através de dragagens, e traçado
meandriforme. Neste local a ilha têm apenas cerca de
150m de largura.

A Ilha de Tavira apresenta duas zonas de ocupação:
o Arraial do Barril (antiga infra-estrutura de pesca do
atum convertida em apoio de praia) e a Praia de Tavira,
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onde se situam estruturas de apoio com alguma
envergadura, designadamente um parque de
campismo (Fig.1). Na actualidade, apesar dos impactes
antrópicos serem elevados, são concentrados e
limitados. Segundo Dias et al. (2004), o Arraial do
Barril pode ser apontado como um bom exemplo de
exploração turística sustentável: não há habitação
permanente; o acesso é efectuado por uma ponte
pedonal e por um pequeno comboio ou pelo passeio
que o ladeia (o que evita impactes generalizados); as
antigas instalações da companhia de pesca, que
estavam abandonadas, tiveram reaproveitamento
lucrativo. Contudo, o cordão dunar frontal está sujeito
a alguma erosão e a pequenos galgamentos oceânicos,
detectando-se também alguns corredores eólicos e
pisoteio moderado. A previsão da localização da linha
de costa em 2050, considerando a aceleração da
elevação do nível médio do mar e a eventual
ocorrência de um temporal com período de retorno
de 50 anos, indica que é expectável um recuo da ordem
dos 70m, ou seja, que atingirá as edificações aí
existentes (Ferreira et al., 2006).

3.11. Barra de Tavira

A Barra de Tavira, artificial, separa as ilhas de
Tavira e de Cabanas e tem largura de 60m (Fig.2). Foi
aberta artificialmente em 1927, quase em frente à foz
do Rio Gilão, conduzindo ao encerramento da antiga
barra, em 1930 (Vila-Concejo et al., 2006). Os dados
disponíveis sugerem uma velocidade de migração da
antiga barra de cerca de 40m/ano (Weinholtz, 1978).
A barra artificial teve que ser sujeita a várias operações
de dragagem entre 1930 e 1935, e estabilizada por
dois esporões em 1936, devido ao constante
assoreamento (Esaguy, 1987). Um ciclone, ocorrido
em 1941, abriu uma nova barra a cerca de 1100m a
Este da barra artificial (Barra do Cochicho-
Almargem), a qual rapidamente alargou e começou a
migrar para oriente. A existência da nova barra levou
ao aumento do assoreamento da Barra de Tavira, que
teve que ser reaberta em 1961, face às dificuldades de
navegação. Posteriormente, foram efectuadas diversas
obras de dragagem, estabilização e fortalecimento de
diques, no sentido de diminuir o assoreamento
(Esaguy, 1987). A eficiência hidrodinâmica da Barra
de Tavira é muito pequena, representando cerca de
4% do prisma de maré total do sistema (Andrade,
1990a).

3.12. Ilha de Cabanas

A Ilha de Cabanas é a ilha mais oriental e a mais
pequena do sistema, com um comprimento de cerca
de 6km e uma largura máxima de 300m (Fig.2). Na
realidade, constitui a extremidade natural da Ilha de
Tavira, tendo sido convertida numa ilha autónoma
pela abertura artificial da Barra de Tavira (Dias, 1988).
Foi completamente destruída durante o ciclone de
1941 e novamente no decurso de um violento
temporal em 1961, os quais provocaram extensos
galgamentos oceânicos e a formação de uma nova
barra (Barra de Cabanas), para além da Barra do
Cochicho-Almargem, as quais, juntas, formaram uma
abertura única com cerca de 2500m de extensão, a
partir da meia maré (Matias, 2000).
Consequentemente, o cordão dunar é relativamente
recente, frágil e elevando-se apenas a uma cota média
de 2,5m (Dias et al., 2003).

A Ilha de Cabanas foi a primeira zona a ser
intervencionada ao abrigo do programa
“Requalificação do sistema lagunar da Ria Formosa”,
entre Abril e Junho de 1999. Não existem estimativas
da quantidade de sedimentos perdidos para o mar.
No entanto, os dragados, usados na realimentação,
eram grosseiros, ajudando à naturalização dos aterros
efectuados (Sá-Pires et al., 2001). Além desta
intervenção, foi construído mais um pequeno esporão
a oriente da Barra de Tavira, pelo que a erosão que aí
se verifica ficou atenuada pela existência de dois
esporões. As intervenções parecem ter sido
determinantes na protecção da praia, uma vez que
não se têm registado galgamentos ou erosão do cordão
dunar nos locais intervencionados; os mesmos
apresentam alguma colonização por vegetação
pioneira (Sá-Pires et al., 2001). No entanto, uma vez
que a realimentação foi localizada, e o cordão dunar
é de baixa altitude, as intervenções não impedem que,
num futuro próximo, ocorram galgamentos
sobretudo junto aos apoios de praia existentes.

3.13. Barra do Lacém

A Barra do Lacém corresponde à barra natural do
limite Este da Ilha de Tavira, se esta não fosse
interrompida pela barra artificial de Tavira (Fig.2).
Vários autores documentaram a evolução da mesma
(e.g.: Weinholtz, 1978; Esaguy, 1986b; Dias, 1988;
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Pilkey et al., 1989; Andrade, 1990a; Bettencourt, 1994;
Matias, 2000; Vila-Concejo et al., 2002). A barra separa
a Ilha de Cabanas e a Península de Cacela deriva da
junção, em 1985, das Barras de Cochicho-Almargem
(aberta pelo ciclone de 1941) e de Cabanas (aberta
pelo temporal de 1961) (Esaguy, 1986b). A velocidade
média de migração da barra tem sido de 97m/ano
(Vila-Concejo et al., 2006).

Mais recentemente, em 2004, abriu-se uma nova
barra natural, localizada a oriente da antiga Barra do
Lacém. A nova barra conduziu ao assoreamento da
antiga Barra do Lacém com o seu consequente
encerramento.

3.14. Península de Cacela

A Península de Cacela localiza-se no extremo
oriental da Ria Formosa. Tem cerca de 3km de
comprimento e entre 100 a 250m de largura (Fig.2).

Em 1976, a cota média do cordão dunar singular,
robusto e vegetado, era de 3,4m atingindo um máximo
de 6,1m (Esaguy, 1986c). A posterior degradação dos
corpos dunares, devido ao pisoteio, conduziu a um
grande aumento da frequência de galgamentos (Dias
et al., 2004). Em 1990, Andrade (1990b) verificou que
a Península de Cacela apresentava um máximo de
susceptibilidade a galgamentos oceânicos. De facto,
durante o Inverno de 1995/1996, ocorreram
galgamentos generalizados em quase toda a península,
que conduziram à abertura de uma nova barra no
centro da mesma (Barra da Fábrica), a qual, em
Outubro de 1996, chegou a ter cerca de 35m de largura
e uma profundidade de 0,7m (Matias et al., 2004). Caso
não se efectuasse qualquer intervenção, era de prever
que as dunas remanescentes desaparecessem por
completo.

Assim, no sentido de diminuir a vulnerabilidade a
galgamentos e de manter a produção de bivalves
(actividade económica mais importante da zona),
foram efectuadas, entre Outubro de 1996 e Fevereiro
de 1997, grandes intervenções que consistiram
principalmente na “reconstituição” do cordão dunar
da Península de Cacela, na colmatação da Barra da
Fábrica e na dragagem da Barra do Lacém e do canal
lagunar (Ramos & Dias, 2000, Matias et al., 2005). O
objectivo era elevar a cota do topo do cordão dunar
até aos 7,5m acima do Zero Hidrográfico (ZH),
reconstituindo uma situação semelhante à existente

nos anos 60 (Ramos & Dias, 2000). Todavia, devido
à existência de formações consolidadas que
impossibilitaram a dragagem às cotas inicialmente
estabelecidas a quantidade de sedimentos repulsados
para a península foi bastante inferior ao previsto,
estimando-se que o material deposto no cordão dunar
tenha atingido apenas 325000m3 (Ramos & Dias,
2000). Tal obrigou à reformulação do projecto,
elevando-se a cota de topo da duna apenas para os
5m acima do ZH. Segundo Matias et al. (1999) cerca
de 32% do sedimento depositado perdeu-se
imediatamente após a deposição no cordão arenoso.
Tal verificou-se devido aos processos de acomodação
do perfil de praia submerso, mas também porque
grande parte do material não apresentava a
granulometria adequada, Depois da realimentação, a
vegetação pioneira começou rapidamente a colonizar
a duna reconstituída (Matias et al., 2004).

Outras intervenções têm vindo a ser efectuadas
depois do robustecimento do cordão dunar: foram
construídos passadiços de madeira; procedeu-se à
colocação de paliçadas no sentido de propiciar o
desenvolvimento de dunas naturais e à plantação de
Ammophila arenaria. Posteriormente, entre Abril de
1999 e Julho de 2000, efectuaram-se, em quase todo
o sistema novas dragagens nos canais não
considerados de navegação, integradas no Projecto
de Requalificação do Sistema Lagunar, com o
objectivo de intensificar a circulação assim mantendo
as condições ecológicas do sistema. Nesta intervenção
voltou-se a dragar a Barra do Lacém, em Junho de
1999. Segundo Ramos & Dias (2000), as intervenções
atingiram os objectivos, tendo a vulnerabilidade ao
galgamento sido drasticamente reduzida e, do lado
nascente, verificando-se o estabelecimento da
sucessão fitogenética, conferindo um aspecto natural
ao novo cordão dunar.

Mais recentemente, na parte central da zona
intervencionada, verificou-se erosão completa da
“duna” reconstruída, o que tinha sido previsto nos
estudos de monitorização realizados no decurso e
imediatamente após a intervenção, tendo-se na altura
sugerido a possibilidade de nova pequena intervenção
pontual. Todavia, quando se verificou a ruptura, não
houve possibilidades de efectuar essa pequena
intervenção, pelo que se abriu naturalmente nova
barra, o que, nos últimos anos, provocou a colmatação
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da antiga barra e erosão de grande parte das “dunas”
reconstruídas no final do século XX.

4. DISCUSSÃO

4.1. Evolução Geral do Sistema

Como se deduz dos pontos anteriores, o sistema
de ilhas-barreira da Ria Formosa é extremamente
dinâmico e, como tal, bastante vulnerável. As taxas
de crescimento longitudinal de algumas ilhas são das
mais notáveis a nível mundial (Dias et al., 1997).

Segundo Pilkey et al. (1989), os principais processos
que contribuem para a evolução das ilhas-barreira da
Ria Formosa são: (1) recuo da linha de costa, (2) deriva
litoral, (3) galgamentos oceânicos, (4) formação de
corpos dunares e de estabelecimento da respectiva
vegetação, (5) constituição de deltas de maré e sua
agregação às ilhas, (6) comportamento das barras e
(7) erosão/acumulação provocada pelas marés-vivas
designadamente nos canais de maré.

Recuo da linha de costa
Os valores observados na evolução da linha de

costa indicam a existência de recuo generalizado das
ilhas e penínsulas (com excepção das zonas
imediatamente a barlamar dos molhes das barras de
navegação), a qual varia consoante a localização
geográfica e a interacção com os processos oceânicos.
A linha de costa move-se em resposta aos factores
naturais, de forma a manter o equilíbrio (Williams,
2001). O recuo da linha de costa é mais acentuado
nos extremos do sistema e na parte ocidental das ilhas
e penínsulas. Na parte central do sistema, e nos
extremos orientais das ilhas, verifica-se alguma
acreção. Nas duas áreas mais intensamente ocupadas
(Praia de Faro e Farol) existe estabilização da linha de
costa devido a artificialização desta com estruturas
fixas de engenharia costeira. A acreção verificada a
oriente das ilhas da Barreta e de Tavira deve-se à
deposição de sedimentos a barlamar dos molhes das
barras artificiais.

Deriva litoral
Torna-se evidente que o sistema da Ria Formosa

tem grande carência de sedimentos, principalmente
nalgumas zonas mais expostas. Contudo, grande parte
deste problema tem origem a barlamar do sistema,
onde foram construídos os molhes da marina de
Vilamoura e o campo de esporões de Quarteira, que

interromperam a deriva litoral, provocando, a oriente,
intensificação da erosão nas arribas situadas entre
Quarteira e a Praia do Garrão. Actualmente, as arribas
são o principal elemento abastecedor de areias ao
sistema da Ria Formosa (Correia et al., 1997). No
entanto, estas não chegam para colmatar as carências
sedimentares do sistema da Ria Formosa, o que
significa que se forem construídas obras rígidas de
engenharia costeira neste sector se verificará
intensificação do desequilíbrio dinâmico do sistema,
ampliando o grau de ruptura em que este já se
encontra. Um exemplo que ilustra esta vulnerabilidade
foi a conclusão da construção dos molhes da barra
artificial de Faro-Olhão, em meados do século
passado, que induziu grandes alterações, com efeitos
drásticos no suprimento de sedimento à parte oriental.
Na realidade, a abertura desta barra estabilizada pelos
molhes respectivos fez com que o sistema natural
entrasse em ruptura, modificando radicalmente as
características hidro-sedimentológicas. Segundo Dias
(1990), as únicas acções de protecção realmente
eficazes são as que possibilitam a reconstituição da
deriva litoral, com os consequentes volumes de
sedimentos necessários.

Galgamentos oceânicos
As ilhas-barreira da Ria Formosa são

periodicamente sujeitas a galgamentos oceânicos
durante temporais de SW e SE. Estes galgamentos
constituem um elemento muito importante na
dinâmica e na evolução natural do sistema,
contribuindo com fornecimento de sedimentos para
o interior da laguna e abertura de novas barras, quando
as antigas já não apresentam eficiência (Andrade,
1990a). Têm sido assumidos como principal
mecanismo de migração das ilhas-barreira
(Leatherman, 1976; Bray & Carter, 1992), induzindo
um efeito construtivo de acreção (Matias et al., 2003).
Assim sendo, a gestão deve integrar uma adaptação
aos galgamentos naturais, uma vez que são vitais para
o funcionamento natural do sistema.

Do ponto de vista da ocupação, os galgamentos
oceânicos são um factor importante que necessita de
ser avaliado para propiciar uma gestão mais eficaz,
uma vez que induz sérios danos nas infra-estruturas
existentes (Andrade et al., 1998). Verifica-se que os
pontos mais vulneráveis a galgamentos são a Praia de
Faro, Barreta W, Culatra E, Armona E, Tavira W, toda
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a Ilha de Cabanas e a Península de Cacela. Nestes
locais, mesmo a ocorrência de pequenos temporais,
durante a preia-mar de marés vivas, podem provocar
galgamentos. Alguns pontos, como a Ilha de Cabanas
e a Península de Cacela, viram reduzida a
vulnerabilidade a galgamentos após as intervenções
efectuadas com algum sucesso, embora essa
vulnerabilidade comece a ser actualmente elevada no
segundo caso devido aos factos aludidos mais acima.
Em geral, os locais de maior vulnerabilidade são os
que apresentam perfis de praia de pouca inclinação,
cordão dunar frágil e proximidade das barras.

Cordão dunar e vegetação dunar
Ao longo das ilhas existiu um cordão dunar frontal

contínuo com 5 a 10m de altura sem cortes eólicos e
de galgamento muito significativos e bem cobertos
de vegetação (Pilkey et al., 1989). No entanto, o cordão
dunar encontra-se, na actualidade, completamente
ocupado em alguns locais por edificações, como
acontece na Praia de Faro, na povoação do Farol e na
Ilha da Armona. A vegetação tornou-se escassa, não
somente nas zonas ocupadas mas, também, noutros
locais, como na parte ocidental da Ilha da Barreta, e
na oriental das ilhas da Armona e da Culatra.

Com a crescente pressão antrópica exercida sobre
o sistema, especialmente para fins balneares, verifica-
se que em vários locais a quantidade de cortes eólicos
tem aumentado devido ao pisoteio. Este facto pode
conduzir, em períodos de agitação marítima mais
energética, à ocorrência de galgamentos oceânicos.
Ramos & Dias (2000) referem que grande parte dos
cortes de galgamento oceânico do sistema da Ria
Formosa é devido ao pisoteio dos corpos dunares e
não a causas naturais.

A instalação intensiva, nos últimos anos, de
paliçadas para recuperação dunar complementada
com plantação de vegetação típica destes ambientes
corresponde a uma acção de gestão com efeitos muito
positivos, com a qual se tem conseguido robustecer
o cordão dunar do sistema.

Deltas de maré
A incorporação de deltas de enchente e posterior

migração ou encerramento da barra respectiva
constitui importante mecanismo de evolução das
ilhas-barreira, estando na origem da grande largura
das ilhas da Armona e de Tavira (Pilkey et al., 1989).

A formação de deltas de enchente, em associação com
os galgamentos oceânicos, contribui para a migração
das ilhas-barreira em direcção ao continente, o que
poderá estar a suceder com o caso particular da
Península de Cacela (Andrade et al, 2004).

Comportamento das barras
A Ria Formosa é caracterizada por apresentar

elevadas taxas de migração das barras. A estabilização
de duas das barras no sector oriental provocou fortes
modificações na dinâmica do sistema. Segundo Vila-
Concejo et al. (2002), a estabilização da Barra Faro-
Olhão (1929-1955) teve maiores consequências nas
barras do Ancão e da Armona, enquanto que a
abertura artificial da Barra de Tavira (1927-1985)
produziu maiores efeitos nas barras da Fuzeta e do
Lacém.

A Barra da Armona era a principal barra do
sistema, controlando a maior parte da circulação da
Ria Formosa na parte central. Com a abertura da Barra
Faro-Olhão, projectada para manter profundidades
entre-molhes da ordem de 4,5m ZH mas que
progressivamente se foi aprofundando até
profundidades superiores a 40 metros, as trocas
hídricas com o oceano passaram a efectuar-se
predominantemente por esta barra. Os molhes
provocaram grande acumulação a barlamar, pelo que,
nos 12 anos seguintes à sua construção, a Ilha da
Barreta registou alargamento superior a 220 metros
na zona por eles influenciada (Bettencourt, 1985). Em
consequência, a barra da Armona perdeu eficácia,
reduzindo progressivamente largura e profundidade.
Nos anos 80 do século XX tinha ainda cerca de 2000
metros de largura, mas actualmente essa largura é
apenas da ordem de 200 metros.

O sentido de migração das barras não estabilizadas
é para oriente (à excepção da Barra da Armona que
tem mantido a sua posição). Essa migração efectua-
se quer progressivamente (mantendo ou não a largura)
ou por “saltos” na sequência de temporais, em que
nova barra se abre, em geral a sotamar da barra
existente, seguindo-se, frequentemente, a posterior
colmatação desta (Dias, 1988, Pilkey et al., 1989,
Andrade et al., 1998).

Erosão provocada pelas marés-vivas
A Ria Formosa é um sistema lagunar com uma

grande área de zona intertidal (cerca de 1/3 do total
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da área). Em cada ciclo de maré, 50 a 75% da água é
renovada (Sprung, 1994). Devido à diferença de
amplitude entre marés-vivas e marés-mortas, as zonas
de menor elevação das ilhas-barreira são regularmente
inundadas durante as primeiras, causando transporte
significativo de sedimentos. Estes fluxos são
responsáveis pela formação de canais de maré e
aumento da erosão das ilhas-barreira.

Como já foi referido, os períodos de marés-vivas
são bastante problemáticos, especialmente no
Inverno, na medida em que potenciam o efeito de
tempestades que ocorrem durante marés-cheias.
Todos os anos, nos pontos críticos do sistema, como
a Praia de Faro, a probabilidade de ocorrer uma
situação muito grave aumenta, principalmente se se
considerar a elevação do NMM.

4.2. Intervenção

Como é reconhecido por Scheele & Westen (1996),
os planos de gestão costeira devem apontar para a
protecção ambiental de longo prazo, o que implica:
(1) uma estratégia com objectivos claros e concisos,
(2) uma metodologia prática e realista, (3)
monitorização contínua, (4) forte aposta nos
programas de educação e sensibilização ambiental e
(5) envolvimento da comunidade local no processo
de planeamento e tomada de decisões.

Sendo a Ria Formosa um sistema muito dinâmico,
com elevada vulnerabilidade e que reage rapidamente
a elevações do nível do mar, os múltiplos interesses
económicos e sociais aí existentes fazem com que a
área seja caracterizada por elevado grau de conflitos
de interesses. A situação torna-se ainda mais complexa
quando se considera que o sistema corresponde a um
Parque Natural, onde há que compatibilizar interesses
económicos com a conservação da Natureza. Neste
contexto, só é possível proceder à conservação da
Natureza através de intervenções tendentes a minorar
os impactes negativos induzidos pelas actividades
antrópicas (Ramos & Dias, 2000).

De acordo com as actividades desenvolvidas, os
principais grupos de interesse na Ria Formosa são:
(1) o PNRF/ICNB; (2) a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR-
Algarve); (3) as entidades promotoras do turismo; (4)
as associações comerciais e industriais (incluindo o
porto); (5) os pescadores e autoridades responsáveis

por este sector; (6) as entidades regionais e locais; (7)
as associações de defesa do ambiente e os
ambientalistas e (8) a população local, incluindo
residentes e não residentes. Como sugere Antunes et
al. (2006), o entendimento entre os diferentes grupos
conduz a uma sinergia que beneficia as potencialidades
que contribuem para uma gestão eficaz.

Os principais problemas das ilhas-barreira estão
localizados nos núcleos urbanos, devido às estruturas
edificadas. Dos principais núcleos existentes, apenas
os de Hangares e Culatra não têm problemas erosão
costeira, pois que se localizam junto à parte lagunar
(e consequentemente afastados da praia oceânica e,
portanto, resguardados dos temporais). Os restantes
pólos de ocupação (Praia de Faro, Farol, etc.) são
problemáticos, sendo os riscos de inundação e erosão
bastante elevados. Para resolver estes problemas
existem, fundamentalmente, três estratégias de
intervenção: (1) intervenção rígida (ex. esporões,
paredões), (2) retirada estratégica / programas não
estruturais (ex. demolição de infra-estruturas) e (3)
intervenção suave (ex. realimentação de praias) (Pilkey
& Dixon, 1996). Qualquer uma destas estratégias tem
prós e contras, sendo praticamente impossível que
qualquer uma delas satisfaça todos os grupos de
interesse afectados.

Intervenção rígida
Até há poucas décadas, em todo o mundo, a

construção de estruturas rígidas e permanentes
constituiu o método mais utilizado de protecção do
património edificado no litoral. Embora estas
estruturas se revelem eficazes na defesa de imobiliário
em risco de ser danificado pela erosão costeira,
provocam fortes impactes negativos a sotamar do
local onde são construídas (Inman, 1978; Mangor,
1998; Greene, 2002), pelo que internacionalmente se
verifica tendência para adoptar outros tipos de
protecção ambientalmente menos agressivos.

A construção dos molhes da marina de Vilamoura
e do campo de esporões de Quarteira, provocou forte
aumento da erosão a oriente e, consequentemente,
graves problemas de gestão. Por outro lado, a abertura
e fixação das barras de Faro-Olhão e de Tavira para
propiciar melhor funcionamento das estruturas
portuárias existentes no meio lagunar e,
consequentemente, beneficiar as actividades socio-
económicas da região, provocaram grandes alterações
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no sistema, fazendo com que o seu funcionamento
natural tivesse entrado em ruptura e que a erosão
costeira tivesse sido fortemente amplificada a sotamar.
Como se verá na parte dedicada às intervenções
suaves, a utilização de técnicas de transposição dos
molhes (“by-passing”) permitiria reduzir
substancialmente alguns destes impactes negativos.

A construção de mais estruturas rígidas na Ria
Formosa (ou a barlamar desta) traduzir-se-ia numa
forte amplificação do desequilíbrio dinâmico em que
o sistema já se encontra, tendendo, a médio – longo
prazo, para a completa artificialização da Ria Formosa,
consignada por legislação nacional como Parque
Natural e reconhecida internacionalmente como
importante área de preservação ambiental.

Retirada estratégica / Programas não estruturais
Os programas não estruturais são intervenções em

que se procede à demolição de infra-estruturas
ameaçadas pela erosão costeira ou transferência das
mesmas para locais mais seguros, o que é também
conhecido como “retirada estratégica”. Viabiliza-se,
assim, a evolução natural dos sistemas. Com a
migração das ilhas-barreira em direcção ao continente
como resposta à elevação do NMM, este tipo de
intervenção começou por ser aplicado em alguns
locais da costa Leste dos EUA, em 1972 (NRC, 1995).
A deslocalização de infra-estruturas pode ser eficaz
em locais pouco povoados, ou quando existe interesse
na salvaguarda de património, como aconteceu com
o farol do Cabo Hatteras, nos EUA. No entanto,
torna-se impraticável em grandes núcleos urbanos,
devido aos elevados custos e dificuldades logísticas.

Na Ria Formosa, este tipo de intervenção tem
encontrado grandes dificuldades de execução,
designadamente no que se refere à demolição de casas
construídas ilegalmente em Domínio Hídrico /
Domínio Público Marítimo, o que, além de tender a
perpetuar situações de muito alto risco, põe em causa
a imagem do País como Estado de direito (Dias, 2002).

Intervenção Suave
A intervenção suave, também designada por

protecção dinâmica, desde há algumas décadas que é
utilizada preferencialmente como alternativa às
técnicas de intervenção rígida. Apresentam menores
impactes ambientais, sendo uma solução mais
apropriada para áreas sensíveis, como as ilhas-barreira.

As técnicas de protecção suave, tais como, a
realimentação de praias, a reconstrução dunar, a
transposição de molhes (by-passing), a abertura de
barras (para as deixar evoluir naturalmente) e as
“dragagens ecológicas” correspondem, em geral, a
uma intervenção inicial deixando depois a Natureza
“trabalhar”. Por essa razão estas técnicas são também
frequentemente designadas por “building with Nature”.
São, com frequência, menos dispendiosas e mais
eficientes a longo prazo do que as intervenções rígidas
(Koster & Hillen, 1995; Griggs, 1999; Dias et al., 2003).

Porém, estas técnicas têm que ser executadas com
forte suporte científico e devem envolver o conceito
de protecção de trechos costeiros na sua globalidade
e não apenas a protecção local de património edificado
em zonas de risco. Se forem concretizadas de forma
deficiente podem, mesmo, revelar-se
contraproducentes. É o que se passa, por exemplo,
quando a realimentação de praias é efectuada com
areias extraídas da praia submersa (acima da
profundidade de fecho): nestes casos nenhum
sedimento é adicionado ao sistema (Wells & McNinch,
1991), havendo apenas transferências dentro do
sistema, com consequências negativas para o seu
funcionamento natural, tanto ao nível morfodinâmico
como biológico.

Desde 1996 que o PNRF/ICN tem realizado
intervenções de carácter suave na tentativa de
melhorar o funcionamento do sistema e diminuir a
vulnerabilidade ao galgamento e, ao mesmo tempo,
manter a dinâmica dos processos naturais (Dias et al.,
2004). Entre as intervenções efectuadas procedeu-se
ao robustecimento da Península de Cacela, à abertura
das Barras do Ancão e da Fuzeta (deixando-as de
seguida evoluir naturalmente), à dragagem de muitos
canais que não são de navegação para melhorar a
circulação no sistema, à repulsão de sedimentos para
o cordão arenoso, à colocação de paliçadas para
reconstrução dunar, à plantação de Ammophila arenaria
e à construção de passadiços sobrelevados.

Segundo Dias et al. (2003), as intervenções suaves
realizadas na Ria Formosa propiciaram melhor
protecção das ilhas-barreira, tendo-se, em geral,
atingido os objectivos esperados. Os mesmos autores
referem que os sistemas naturais de elevada
importância sócio-económica e ambiental (como a
Ria Formosa) podem ser geridos utilizando este tipo
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de técnicas, lucrando com o aproveitamento dos
recursos existentes.

A transposição (by-passing) dos molhes das barras
artificiais, método utilizado desde há muito um pouco
por todo o mundo, permitiria que as areias retidas
pelos molhes a barlamar fosse transferido para
sotamar, aí reconstituindo a deriva litoral e,
consequentemente, minimizando alguns dos impactes
negativos induzidos por estas estruturas. Vários
estudos que demonstram que esta tecnologia não
aparenta ter efeitos ambientais negativos associados
(e.g.: Lindeman, 1997 in Greene, 2002).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com vista a avaliar a vulnerabilidade das ilhas-
barreira da Ria Formosa, o presente trabalho incidiu
na actualização desta problemática na óptica da gestão,
uma vez que se trata de um sistema em permanente
transformação. Nesta análise é imprescindível ter
sempre em consideração que o sistema de ilhas-
barreira da Ria Formosa está consignado legalmente
como área de protecção ambiental desde 1978, ano
em que lhe foi atribuído o estatuto de Reserva Natural,
tendo ficado protegido pelo estatuto de Parque
Natural em 1987 (Decreto-lei 373/87) e Rede Natura
2000, tendo ainda sido integrado, desde 1980, na Lista
de Sítios da Convenção de Ramsar (zonas húmidas
de importância internacional).

Da análise efectuada conclui-se que é
imprescindível compatibilizar os diversificados valores
naturais (biológicos, geomorfológicos, físico-
químicos, geológicos, etc.) intrínsecos ao sistema com
os múltiplos interesses sócio-económicos decorrentes
da sua exploração (pesca, maricultura, aquacultura,
turismo, portos comerciais e de pesca, navegação de
recreio, etc.). Estando influenciado por fortes
impactes antrópicos directos e indirectos, tais como,
entre muitos outros, a erosão costeira e a intensificação
do assoreamento lagunar, a sobrevivência do sistema
“natural” e a sustentabilidade da sua exploração
carecem de intervenções correctivas frequentes por
forma a minimizar os impactes negativos aludidos.
Tais intervenções terão que ser cautelosas e contínuas,
tentando, o mais possível, aproximar-se do que seria
a dinâmica natural do sistema.

É, ainda, urgente resolver vários conflitos de
interesses existentes, privilegiando as actividades

indutoras de menores impactes negativos e que,
simultaneamente, viabilizem uma melhor exploração
sustentável do sistema. Aponta-se, a título
exemplificativo, o caso do turismo: há que
desincentivar o turismo de massas directo nesta área
(até porque nas proximidades há pólos turísticos deste
género bem consolidados), desenvolvendo em
alternativa outros tipos de turismo complementar,
designadamente o turismo de Natureza, a observação
de aves (bird watching) e de peixes (fish watching) em
ambiente natural, os passeios no meio lagunar em
embarcações não poluentes, o turismo gastronómico,
etc.

A maior parte da zona de barreira do sistema não
está ainda ocupado por estruturas imobiliárias. Com
vista à exploração sustentável do sistema é
imprescindível que estas zonas continuem sem
ocupação permanente, mantendo algumas
características pristinas ainda aí existentes. Nos poucos
núcleos urbanos piscatórios existentes, cujo caso
paradigmático é a povoação da Culatra, onde não
existem problemas realmente graves pois que se
localizam na margem lagunar (relativamente afastada
do litoral oceânico), devem-se adoptar algumas
medidas correctivas pontuais por forma a preservar
a sua identidade cultural, a melhorar a qualidade de
vida da população e a impedir um crescimento
exagerado. Nos restantes núcleos urbanos, com
características “turísticas”, vários dos quais localizados
nas zonas de maior risco do sistema, seria altamente
desejável que se procedesse à completa reformulação
da ocupação ou, sempre que possível, se optasse pela
desocupação.

No sentido de tentar resolver  os problemas de
erosão costeira existentes (que se agravarão no futuro),
recomenda-se vivamente que: a) não se construam
obras de protecção rígida (esporões, paredões, etc.)
na Ria Formosa nem na zona a barlamar desta da
qual o sistema depende; b) se continuem a executar
acções de robustecimento do cordão dunar e de
colmatação dos cortes de galgamento, utilizando, tanto
quanto possível, sedimentos provenientes da
dragagem dos canais de navegação; c) se implemente
a transposição dos molhes portuários, com relevância
especial para os molhes da Barra de Faro-Olhão; d)
efectivamente se proceda à demolição das edificações
situadas em zonas de maior risco e sobre a duna
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primária, concretizando finalmente decisões
governamentais que têm vindo a ser repetidamente
tomadas há quase três décadas, mas nunca executadas
cabalmente; e) sejam amplificadas as acções de
intervenção e protecção dinâmica, na linha do que se
verificou desde finais do século passado (abertura de
barras, quando necessário, para as deixar evoluir
naturalmente, dragagens “ecológicas”, etc.) e que
transformaram a Ria Formosa num sítio de referência
internacional nesta matéria, e que nos últimos anos
apenas têm sido executadas de forma extremamente
moderada.

Finalmente, é altamente recomendável que em
todos os actos de gestão, envolvendo quer as
componentes geomorfológicas, quer as ecológicas,
quer as sócio-económicas se tenham sempre em
consideração as alterações climáticas, principalmente
no que se refere à elevação do nível médio do mar.

BIBLIOGRAFIA

Andrade, C.F. (1990a) - O Ambiente de barreira da Ria
Formosa, Algarve – Portugal. Dissertação de
Doutoramento, 645p., Universidade de Lisboa,
Portugal. (não publicado).

Andrade, C.F (1990b) - Estudo da susceptibilidade
ao galgamento da Ria Formosa. Geolis, IV(1-2):69-
76, Lisboa, Portugal.

Andrade, C.F., Barata, A. & Teles, M. (1998) - An
analysis of  the vulnerability to overwash of  the
Ria Formosa barrier island system (Portugal).
Using a simple multi-attribute technique (SMART)
approach. Proceedings of  Littoral’98 Conference,
pp.511-519, Barcelona, Espanha.

Andrade, C.F., Freitas, M.C., Moreno, J. & Craveiro,
S.C. (2004) - Stratigraphical evidence of  Late
Holocene barrier breaching and extreme storms
in lagoonal sediments of  Ria Formosa, Algarve,
Portugal. Marine Geology, 210:339–362.
(doi:10.1016/j.margeo.2004.05.016).

Antunes, P., Santos, R. & Videira, N. (2006) -
Participatory decision making for sustainable
development - the use of  mediated modelling
techniques. Land Use Policy, 23:44–52.
(doi:10.1016/j.landusepol.2004.08.014).

Bernardo, P., Bastos, R. & Dias, J.A. (2002) - Historic
roots for barrier island occupation in the Ria
Formosa. Littoral 2002, Porto: 4 p. (disponível em

http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/
02_Lit_91_PB.pdf).

Bettencourt, P. (1985) - Geomorphologie et processus
d‘évolution récente de la côte sotavento (Algarve – Sud
Portugal) . Thèse DEA, 92p., Université de
Bordeaux I, França. (não publicado).

Bettencourt, P. (1994) - Les environnements sedimentaires
de la côte sotavento (Algarve, SudPortugal) et leur évolution
Holocéne et actuelle. PhD Thesis, University of
Bordeaux I, França. (unfinished).

Bray Jr., T. & Carter, C. (1992) - Physical processes
and sedimentary record of  a modern,
transgressive, lacustrine barrier island. Marine
Geology, 105(1-4):155-168. (doi: 10.1016/0025-
3227(92)90187-M).

Correia, F., Dias, J.A., Boski, T. & Ferreira, Ó. (1996)
- The retreat of  the Eastern Quarteira cliffed coast
(Portugal) and its possible causes. In: Jones, P.S.,
Healy, M.G. & Williams, A.T. (eds), Studies in
Coastal Management, p.129-136, Samara Publ.
Ltd, Cardigan, U.K. (disponível em
ht tp : // w3 .u a l g. p t/ j d i a s / JA D/ pape r s /
CLinternac/96_Studies_129_FC.pdf).

Correia, F., Ferreira, Ó. & Dias, J.A (1997) - Contributo
das arribas para o balanço sedimentar do sector
costeiro Quarteira - Vale do Lobo (Algarve -
Portugal). Seminário sobre a zona costeira do
Algarve: 31-39. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/
97_SZCA_031_FC.pdf).

Costa, C.L. (1994) - Final report of  sub-project A “Wind
wave climatology of  the Portuguese coast”. Instituto
Hidrográfico, Report PO-WAVES 6/94-A, 80 p.,
Lisboa, Portugal. (não publicado).

Dias, J.A. (1988) - Aspectos geológicos do litoral
algarvio. Geonovas, 10, 113-128. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/RN/
88_Geonovas_AD.pdf).

Dias, J.A. (1990) - A Evolução Actual do Litoral
Português. Geonovas, 11, 15-29. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/RN/
90_Geonovas_AD.pdf).

Dias, J.A. (2002) - Manual de Sobrevivência e
Vilanagem. Diário de Notícias - Suplemento
“Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, 30
de Julho de 2002, Lisboa, Portugal. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/xCS/
02_DNAD.pdf).

http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2004.05.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.08.014
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/02_Lit_91_PB.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/0025-3227(92)90187-M
http://dx.doi.org/10.1016/0025-3227(92)90187-M
http://w3.ualg.pt/jdias/JAD/papers/CLinternac/96_Studies_129_FC.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/97_SZCA_031_FC.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/RN/88_Geonovas_AD.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/RN/90_Geonovas_AD.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/xCS/02_DNAD.pdf


75

Filipe Rafael Ceia
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):57-77 (2009)

Dias, J.A., Ferreira, Ó., Matias, A., Vila-Concejo, A.
& Sá-Pires, C. (2003) - Evaluation of  soft
protection techniques in barrier islands by
monitoring programs: case studies from Ria
Formosa (Algarve-Portugal). Journal of  Coastal
Research, SI35:117-131.

Dias, J.A., Ferreira, Ó. & Moura, D. (2004) - O sistema
de ilhas-barreira da Ria Formosa. 3º SIPRES –
Simpósio Interdisciplinar sobre Processos Estuarinos: 18
p., Faro, Portugal.

Dias, J.A. & Neal, W.J. (1992) - Sea cliff  retreat in
southern Portugal: profiles, processes, and
problems. Journal of  Coastal Research, 8:641-654.

Dias, J.A. & Taborda, R. (1992) - Tidal gauge data in
deducing secular trends of  relative sea level and
crustal movements in Portugal. Journal of  Coastal
Research, 8:655-659.

Dias, J.A., Teixeira, S.B. & Ferreira, Ó. (1997) - Livro
Guia da Excursão. Seminário sobre a Zona Costeira
do Algarve, 43 p., Faro, Portugal.

Douglas, B.C. (1995) - Global sea level change:
determination and interpretation. U.S. National
Report to IUGG, 1991-1994. Geophys, 33 Suppl.:
11 p. (disponível em http://www.agu.org/
revgeophys/dougla01/dougla01.html).

Duarte, C., Matias, A., Dias, J.A. & Ferreira, Ó. (1999)
- Vulnerabilidade dos corpos dunares do Algarve.
10º Congresso do Algarve: 477-490. (disponível
em http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/
99_10CA_477_CD.pdf).

Esaguy, A.S. (1984) - Ria de Faro, Barra da Armona.
Evolução 1873-1983. 5 p., Direcção Geral de Portos,
Lisboa, Portugal.

Esaguy, A.S. (1986a) - Ria de Faro, Barra de Faro-Olhão.
Evolução 1955–1985. 10p., Direcção Geral de
Portos, Lisboa, Portugal.

Esaguy, A.S. (1986b) - Ria de Faro, Ilha de Tavira.
Evolução 1950–1985. 8 p., Direcção Geral de
Portos, Lisboa, Portugal.

Esaguy, A.S. (1986c) - Ria de Faro, Ilha do Ancão.
Evolução 1950-1985. 7 p., Direcção Geral de Portos,
Lisboa, Portugal.

Esaguy, A.S. (1987) - Ria de Faro, Barra de Tavira.
Evolução. 13 p., Direcção Geral de Portos Lisboa,
Portugal.

Ferreira, Ó., Dias, J.A. & Taborda, R. (2008) -
Implications of  sea-level rise for Portugal. Journal

of  Coastal Research, 24(2):317-324. (doi: 10.2112/
07A-0006.1).

Ferreira, Ó., Garcia, T., Matias, A., Taborda, R.& Dias,
J.A. (2006) - An integrated method for the
determination of  set-back lines for coastal erosion
hazards on sandy shores. Continental Shelf
Research, 26:1030–1044. (doi: 10.1016/
j.csr.2005.12.016).

Ferreira, Ó., Martins, J.C. & Dias, J.A. (1997) -
Morfodinâmica e vulnerabilidade da Praia de Faro.
Seminário sobre a zona costeira do Algarve: 67-
76. (disponível em http://w3.ualg.pt/~jdias/
JAD/papers/CN/97_SZCA_067_OF.pdf).

Garcia, T., Ferreira, Ó., Matias, A.& Dias, J.A. (2002)
- Recent evolution of  Culatra Island (Algarve –
Portugal). Littoral 2002, The Changing Coast: 289-
294. (disponível em http://w3.ualg.pt/~jdias/
GESTLIT/papers/02_LitTG.pdf).

Garcia, T., Ferreira, Ó., Matias, A. & Dias, J.A. (2005)
– Coastal Hazards Representation for Praia do
Barril (Algarve, Portugal). Continental Shelf
Research, SI49:28-33.

Granja, H. (1984) - Étude géomor phologique,
sedimentológique et géoquimique de la Ria Formosa
(Algarve-Portugal). These 3eme Cycle, 254 p.,
Université de Bordeaux I, França. (não publicado).

Greene, K. (2002) - Beach nourishment: a review of
the biological and physical impacts. 174 p., Atlantic
States Marine Fisheries Commission, Washington
DC. (disponível em http://www.asmfc.org/
publications/habitat/beachNourishment.pdf).

Griggs, G.B. (1999) - The protection of  California‘s
coast: past, present and future. Shore & Beach,
67(1):18-28.

Hoyt, J.H. (1967) - Barrier Island Formation.
Geological Society of America Bulletin, 78:1125-
1136. (doi: 10.1130/0016-
7606(1967)78[1125:BIF]2.0.CO;2).

Inman, D. (1978) - The impact of  coastal structures
on shorelines. Proceedings of  Coastal Zone´78, ASCE:
2265-2272.

Koster, M.J. & Hillen, R. (1995) - Combat erosion by
law. Coastal defence policy for the Netherlands.
Journal of  Coastal Research, 67(2-3):43-49.

Leatherman, S. (1976) - Barrier islands dynamics:
overwash processes and aeolian transport.
Proceedings of  Coastal Engineering Conference ,
ASCE:1958-1973.

http://www.agu.org/revgeophys/dougla01/dougla01.html
http://www.agu.org/revgeophys/dougla01/dougla01.html
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/99_10CA_477_CD.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/99_10CA_477_CD.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2005.12.016
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2005.12.016
http://dx.doi.org/10.2112/07A-0006.1
http://dx.doi.org/10.2112/07A-0006.1
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/97_SZCA_067_OF.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CN/97_SZCA_067_OF.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/GESTLIT/papers/02_LitTG.pdf
http://w3.ualg.pt/~jdias/GESTLIT/papers/02_LitTG.pdf
http://www.asmfc.org/publications/habitat/beachNourishment.pdf
http://www.asmfc.org/publications/habitat/beachNourishment.pdf
http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1967)78[1125:BIF]2.0.CO;2
http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1967)78[1125:BIF]2.0.CO;2


76

Filipe Rafael Ceia
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):57-77 (2009)

Mangor, K. (1998) - Coastal restoration
considerations. Proceedings of  Coastal Engineering’98
Conference, ASCE: 3425-3438.

Marcelo, M.J. & Fonseca, L.C. (1998) - Ria Formosa:
da gestão e conservação de uma área protegida.
Revista de Biologia, 2º ENEC, 16(1-4):125-133.

Martins, J.T., Ferreira, Ó., Ciavola, P.& Dias, J.A. (1996)
- Monitoring of  profile changes at Praia de Faro,
Algarve: a tool to predict and solve problems. In:
Taussik, J. & Mitchell, J. (eds.), Partnership in Coastal
Zone Management, pp. 615-622, Samara Publ. Ltd.,
Cardigan, U.K.

Matias, A. (2000) - Estudo morfosedimentar da Península
de Cacela. Dissertação de Mestrado, 244p.,
Universidade do Algarve, Faro, Portugal. (não
publicado).

Matias, A., Dias, J.A., Williams, A.T. & Ferreira, Ó.
(1997) - Vulnerabilidade das dunas da Ria
Formosa. 9º Congresso do Algarve , 231-239,
Vilamoura, Portugal.

Matias, A., Ferreira, Ó. & Dias, J.A. (1999) -
Preliminary results on the Cacela Peninsula dune
replenishment. Boletín del Instituto Español de
Oceanografía, 15(1-4):283-288. (disponível em
http://www.ieo.es/publicaciones/boletin/pdfs/
bol15/15_283-288.PDF).

Matias, A., Ferreira, Ó., Dias, J.A. & Vila-Concejo, A.
(2004) - Development of  indices for the evaluation
of  dune recovery techniques. Coastal Engineering,
51:261-276. (doi: 10.1016/
j.coastaleng.2004.02.002).

Matias, A., Ferreira, Ó., Mendes, I. & Dias, J.A. (1998)
- Monitorização da alimentação artificial da
Península de Cacela. Seminário sobre Dragagens,
Dragados e Ambientes Costeiros: 47-56.

Matias, A., Ferreira, Ó., Mendes, I., Dias, J.A. & Vila-
Cconcejo, A. (2005) - Artificial construction of
dunes in the South of  Portugal. Journal of  Coastal
Research, 21(3):472-481. (doi: 10.2112/03-0047.1).

Matias, A., Vila-Concejo, A., Ferreira, Ó. & Dias, J.A.
(2003) - Field measurements of  morphologic
variations during an overwash event. 4º Simpósio
sobre a Margem Ibérica Atlântica, Thalassas,
19(2b):164-165. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/
03_4SM_b164_AM.pdf).

NRC - National Research Council (1995) - Beach

Nourishment and Protection. 334 p., Washington, D.C.
National Academy Press. (ISBN: 9780309052900).

Pacheco, A., Carrasco, A.R., Vila-Concejo, A., Ferreira,
Ó. & Dias, J.A. (2007) - A coastal management
program for channels located in backbarrier
systems. Ocean & Coastal Management, 50:119-
143. (doi:10.1016/j.ocecoaman.2006.08.008).

Pilkey, O.H. & Dixon, K. (1996) - The Corps and the
Shore. 286p., Island Press, Washington, D.C., U.S.A.
(ISBN: 9781559634380).

Pilkey, O.H., Neal, W.J., Monteiro, J.H. & Dias, J.A.
(1989) - Algarve Barrier Islands: A Noncoastal-
Plain System in Portugal. Journal of  Coastal Research,
5(2):239-261.

Ramos, L. & Dias, J. A. (2000) - Atenuação da
vulnerabilidade a galgamentos oceânicos no
sistema da Ria Formosa mediante intervenções
suaves. 3º Simpósio sobre a Margem Continental
Ibérica Atlântica, Faro: 361-362. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/GESTLIT/papers/
00_SMLR.pdf).

Sá-Pires, C., Ferreira, Ó., Matias, A. & Dias, J.A. (2001)
- Avaliação de realimentações artificiais de praias
da Ria Formosa: Casos das ilhas de Cacela e de
Tavira. Congresso do Algarve 2001: 8 p.

Sá-Pires, C., Ferreira, Ó., Matias, A. & Dias, J.A. (2002)
- Preliminary Evaluation of  the Morphological
Evolution of  Contrasting Beaches of  the Ria
Formosa With Relation to Differences in
Refracted Wave Height. Littoral 2002, The
Changing Coast: 423-429. (disponível em
ht tp : / /www2 00 8 . i o -war nemu ende .de/
homepages/schernewski/Littoral2000/docs/
vol3/Littoral2002_79.pdf).

Scheele, R.J. & Westen, C.J. (1996) - Planning for a
coastal policy - the 3A4 approach. In: Taussik, J.
& Mitchell, J. (eds.), Partnership in Coastal Zone
Management, pp. 65-71, Samara Publ. Ltd.,
Cardigan, U.K.

Sprung, M. (1994) - Macrobenthic secondary
production in the intertidal zone of  Ria Formosa,
a lagoon in southern Portugal. Estuarine, Coastal
and Shelf  Science, 38:539–558. (doi: 10.1006/
ecss.1994.1037).

Van Den Belt, M., Videira, N., Antunes, P., Santos, R.
& Gamito, S. (2000) - Modelação Participada na Ria
Formosa. 36 p., Edição Fundação do Mar, Lisboa,
Portugal.

http://www.ieo.es/publicaciones/boletin/pdfs/bol15/15_283-288.PDF
http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2004.02.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2004.02.002
http://dx.doi.org/10.2112/03-0047.1
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/03_4SM_b164_AM.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2006.08.008
http://w3.ualg.pt/~jdias/GESTLIT/papers/00_SMLR.pdf
http://www2008.io-warnemuende.de/homepages/schernewski/Littoral2000/docs/vol3/Littoral2002_79.pdf
http://dx.doi.org/10.1006/ecss.1994.1037
http://dx.doi.org/10.1006/ecss.1994.1037


77

Filipe Rafael Ceia
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):57-77 (2009)

Vila, A., Dias, J.M.A., Ferreira, Ó. & Matias, A. (1999)
- Natural evolution of  an artificial inlet. Coastal
Sediments‘99, 2:1478-1488. (disponível em
http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/
99_CS99_1478_AV.pdf).

Vila-Concejo, A., Ferreira, Ó., Ciavola, P., Matias, A.
& Dias, J.A. (2004a) - Tracer studies on the updrift
margin of  a complex inlet system. Marine Geology,
208:43-72. (doi: 10.1016/j.margeo.2004.04.020).

Vila-Concejo, A., Ferreira, Ó., Matias, A. & Dias, J.A.
(2003) - The first two years of  an inlet: sedimentary
dynamics. Continental Shelf  Research, 23:1425-
1445. (doi: 10.1016/S0278-4343(03)00142-0).

Vila-Concejo, A., Matias, A., Ferreira, Ó., Duarte, C.
& Dias, J.A. (2002) - Recent evolution of  the
natural inlets of  a barrier island system in southern
Portugal. Journal of  Coastal Research, (ICS 2002
proceedings), SI36:741-752.

Vila-Concejo, A., Ferreira, Ó., Morris, B.D., Matias,
A. & Dias, J.A. (2004b) – Lessons from inlet
relocation: examples from Southern Portugal.
Coastal Engineering. 51(10):967-990.
(doi:10.1016/j.coastaleng.2004.07.019).

Vila-Concejo, A., Matias, A., Pacheco, A., Ferreira,
Ó. & Dias, J.A. (2006) - Quantification of  inlet-
related hazards in barrier island systems. An
example from the Ria Formosa (Portugal).
Continental Shelf  Research, 26:1045-1060.
(doi: 10.1016/j.csr.2005.12.014).

Weinholtz, M.B. (1978) - Contribuição para o estudo da
evolução das flechas de areia na costa sotavento do Algarve
(Ria de Faro). Relatório da Direcção Geral de
Portos. Lisboa, Portugal.

Wells, J.T. & McNinch, J. (1991) - Beach scraping in
North Carolina with special reference to its
effectiveness during Hurricane Hugo. Journal of
Coastal Research, SI8:249-261.

Williams, S.J. (2001) - Coastal erosion and land loss
around the United States: strategies to manage and
protect coastal resources – examples from
Louisiana. Coastal Ecosystems and Federal
Activities Technical Training Symposium
Proceedings: 15 p. (disponível em
http://www.fws.gov/nc-es/ecoconf/williams
paper.pdf).

http://w3.ualg.pt/~jdias/JAD/papers/CI/99_CS99_1478_AV.pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2004.04.020
http://dx.doi.org/10.1016/S0278-4343(03)00142-0
http://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2004.07.019
http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2005.12.014
http://www.fws.gov/nc-es/ecoconf/williams%20paper.pdf


Revista da Gestão Costeira Integrada 9(1):79-91 (2009)
Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):79-91 (2009)

www.aprh.pt/rgci
www.gci.inf.br

Estudos de Caso nos Manguezais do Estado de São Paulo (Brasil):
Aplicação de Ferramentas com Diferentes Escalas

Espaço-Temporais *

Case Studies in the Mangrove Forests of  the State of  São Paulo (Brazil):
Application of  Tools Using Different Spatial and Temporal Scales

Marília Cunha-Lignon1, 2 , Ricardo Palamar Menghini 2, Luciana Cavalcanti Maia
Santos 2, Camila Niemeyer-Dinóla 2 , Yara Schaeffer-Novelli 2

RESUMO

Como subsídio a fiscalização e a gestão costeira discute-se em escalas espaço-temporais a aplicação de diversas
ferramentas, visando avaliar a dinâmica natural e os impactos antrópicos ocorridos em manguezais do Estado de São
Paulo (Brasil). Em três setores do litoral do estado (Baixada Santista e litorais Norte e Sul) foram realizados estudos de
caso em áreas distintas.

Séries históricas de imagens de satélite e de fotografias aéreas foram analisadas com auxílio do Sistema de Informação
Geográfica (SIG) SPRING, programa freeware, desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Na
escala da paisagem foram utilizadas imagens de satélite Landsat MSS e TM, possibilitando avaliar as respostas da cobertura
vegetal à dinâmica sedimentar. Foram realizadas análises de séries temporais de fotografias aéreas em todos os estudos de
caso, avaliando as respostas da cobertura vegetal dos bosques de mangue aos impactos naturais e antrópicos de diversas
origens. A determinação da estrutura dos bosques de mangue e o monitoramento dos bosques em parcelas fixas foram
realizados em campo.

A análise e processamento de fotografias aéreas continuam se apresentando como ferramentas importantes para
monitoramento da ocupação humana na zona costeira, visto o baixo custo e escala grande de fotografias aéreas e a
possibilidade de se obter informações espaço-temporais anteriores aos levantamentos de dados em campo. O monitoramento
da estrutura da cobertura vegetal, em parcelas fixas, mostrou-se fundamental para compreensão da zonação e sucessão de
bosques de mangue.
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No litoral Norte e na Baixada Santista as análises espaço-temporais revelaram importantes alterações de origem
antrópica na paisagem ao longo do tempo. No litoral Norte destaca-se o incremento de casas de veraneio instaladas sobre
a vegetação de manguezal e de restinga, ambas áreas de preservação permanente. Na Baixada Santista, trecho sul do Canal
da Bertioga, observou-se que a expansão da mancha urbana e introdução de estruturas náuticas geraram redução e
fragmentação da área inicial da vegetação. Ainda na Baixada Santista, Ilha Barnabé, observou-se a construção de rodovia
e ferrovia, expansão portuária e retificação de canal provocando perda de extensas áreas de manguezal por aterros,
alagamentos, cortes de vegetação e alterações da hidrodinâmica local.

No Litoral Sul, encontram-se os manguezais mais conservados do Estado de São Paulo. Nesse segmento do litoral as
diferentes ferramentas de escalas espaço-temporais mostraram que os bosques de mangue respondem positivamente à
importante deposição sedimentar nas faces convexas dos canais lagunares, característica desse segmento. Novos bosques
de mangue foram identificados e monitorados, em parcelas fixas, ao longo do tempo.

Conclui-se que os manguezais do Estado de São Paulo sofreram distintas alterações ao longo do tempo, em função de
cada trecho de segmento de costa. Os diversos estudos de caso analisados fornecem informações das alterações espaço-
temporais na paisagem e nos bosques de mangue. A aplicação das ferramentas utilizadas no presente estudo contribuiu
para a obtenção de grande número de informações sobre dinâmica e as alterações antrópicas dos manguezais, as quais são
imprescindíveis para a elaboração de planos de gestão e conservação da zona costeira do Estado de São Paulo (Brasil),
com vistas à conservação da paisagem e dos recursos naturais.

PALAVRAS CHAVE: gestão costeira, manguezais, escalas espaço-temporais, metodologia.

ABSTRACT
The application of  various tools using spatial and temporal scales as a basis for coastal control and management is discussed with a view

to assessing the natural dynamics and anthropic impact which has taken place in the mangrove forests of  the State of  São Paulo (Brazil). Case
studies were undertaken in different areas of  the three sectors of  the State coast (“Baixada Santista” and the Northern and Southern
Littoral).

We consider the application of  various tools in support of  the task of  managing complex coastal and estuarine systems characterized by the
strength and variability of  the physical forces that drive local ecological processes. The characteristics, dynamics, and anthropic driven-change
were assessed on the landscape-scale along São Paulo’s Baixada Santista, and the Northern and Southern Littoral mangrove ecosystem.
Landsat MSS and TM images were used to assess the responses of  vegetation cover to sedimentary processes.

Historical series of  satellite images and aerial photographs were analyzed with the help of  the freeware program of  the SPRING
Geographical Information System developed by INPE (the Brazilian National Space Research Institute). Landsat MSS and TM satellite
images were used on the landscape-scale, thus making it possible to assess the response of  the vegetation coverage to the dynamics of  sedimentation.
Analyses of  the temporal series of  aerial photographs were made in all the case studies to assess the response of  the mangrove forests to the
natural and anthropic impacts of  different origins. The determination of  the structure and the monitoring of  the mangrove forests in the fixed
plots were undertaken in the field.

Multitemporal aerial photography was used for the assessment of  geomorphic and manmade changes. The correlation and comparison of
optical images was a versatile tool for the assessment of  human occupation, and geomorphic change and was used in each of  the case studies
discussed. Monitoring of  structural changes in fixed plots proved to be fundamental for understanding the full scope of  the spatial changes
driven by sedimentary processes. Multitemporal comparisons revealed significant changes along the Baixada Santista and the Northern
Littoral. Along the Southern Littoral these tools reveal how mangroves respond to forcings by depositional changes, specifically how spatial
organization is modified by deposition patterns on meandering channels and subsequent mangrove establishment.

The analysis and processing of  aerial photographs continue to be important tools for the monitoring of  the human occupation of  the coastal
zone in view of  the low cost and large scale of  aerial photography and the possibility of  obtaining spatial-temporal information on the period
before that of  the data available from field surveys. The monitoring of  the structure of  the vegetation coverage, in fixed plots, has shown itself
to be fundamental for the understanding of  the zonation and the succession of  mangrove forests.

On the Northern Littoral and the “Baixada Santista” the spatial-temporal analyses revealed important manmade changes in the landscape,
over time. The increase in the number of  summer residences installed in mangrove and restinga forests, both of  them protected areas, on the
Northern Littoral, is noteworthy. In the “Baixada Santista”, in the south sector of  the Bertioga Channel, the expansion of  the urban area
and the introduction of  nautical structures have resulted in the reduction and fragmentation of  the vegetation area. Further in the “Baixada
Santista”, on the Barnabé Island, the construction of  a highway and a railroad, port expansion and the straightening of  the Channel have
caused the loss of  extensive areas of  mangrove vegetation by land-fills, flooding, and alterations in the local hydrodynamics.

The most well-conserved mangrove forests of  the State of  São Paulo are found on the Southern Littoral. On this section of  the coast the
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1. INTRODUÇÃO

Em estudos do ecossistema manguezal, a utilização
de diversas escalas espaço-temporais auxilia no
gerenciamento integrado das zonas costeiras,
oferecendo subsídios aos tomadores de decisão
(Schaeffer-Novelli et al. , 2005). Técnicas de
sensoriamento remoto, SIG (Sistema de Informação
Geográfica) e uso de GPS (Global Positioning System)
fornecem informações que subsidiam comparações
temporais com o estado atual de áreas naturais,
possibilitando projeções de alterações ou de impactos
para uma dada região, auxiliando na adoção de
medidas mitigadoras com vistas ao gerenciamento
costeiro (Dahdouh-Guebas, 2002). Segundo
Schaeffer-Novelli et al. (2000), propostas de gestão
costeira devem considerar os processos naturais e
antrópicos que agem sobre o ecossistema manguezal.

Manguezais são ecossistemas de transição entre
os ambientes terrestre e marinho, característicos de
regiões tropicais e subtropicais e sujeitos ao regime
das marés. A cobertura vegetal é constituída de
espécies vegetais lenhosas típicas (angiospermas), além
de micro e macro algas (criptógamas) adaptadas à
flutuação de salinidade e caracterizadas por
colonizarem sedimentos predominantemente lodosos,
com baixos teores de oxigênio (Schaeffer-Novelli,
1991).

Funções como purificação e armazenamento de
água, proteção contra tempestades, estabilização das
condições climáticas locais, recarga e descarga de
aqüíferos, retenção de contaminantes; e valores, como
base de cadeias alimentares estuarinas e marinhas,
oferta de recursos de flora e fauna e possibilidades
de turismo e recreação são desempenhados e gerados
“gratuitamente” pelos manguezais (Dugan, 1992).

Embora seja reconhecida a importância do
ecossistema, manguezais estão submetidos a
impactos negativos de diversas origens, como
industrial, urbanização, aqüicultura e outras
atividades humanas realizadas ao longo das zonas
costeiras. Segundo Duke et al. (2007), as perdas de
manguezais são mais importantes em países em
desenvolvimento, onde estão localizados mais de
90% dos manguezais do mundo. Os autores afirmam
que medidas efetivas de política de conservação e
de educação devem ser aplicadas, de modo a
modificar o cenário atual de redução de áreas de
manguezal, de forma que futuras gerações possam
utilizar os bens e serviços ofertados pelo ecossistema.

No Brasil a gestão da zona costeira  ocorre por
meio do Programa Nacional de Gerenciamento
costeiro,  institucionalizado pelo Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro - PNGC - (Lei 7.661, de
16/05/88). O PNGC tem como objetivo o
estabelecimento do processo de gestão, de forma
integrada, descentralizada e participativa, das
atividades sócio-econômicas na zona costeira, de
modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de
sua população, e a proteção de seu patrimônio
natural, histórico, étnico e cultural (Presidência da
República do Brasil, 1988).

O PNGC (Presidência da República do Brasil,
op. cit.), em seu art. 3o, § 1º dá “prioridade à
conservação e proteção dos recursos naturais,
renováveis e não renováveis: recifes, parcéis e bancos
de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais;
estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias;
promontórios, costões e grutas marinhas; restingas
e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias
submersas.”

various tools of  spatial-temporal scale showed that the mangrove forests respond positively to the considerable sedimentary process on the convex
sides of  the lagoon channels characteristic of  this segment. New mangrove forests were identified and monitored, in fixed plots, over time.

It is concluded that the mangrove forests of  the State of  São Paulo underwent differential alteration with the passage of  time, according to
the respective sector of  the coast. The various case studies analyzed provide information on these spatial and temporal alterations of  the
landscape and in the mangrove forests. The application of  the tools used in this present study enabled the researchers to obtain a great deal of
information on the dynamics and the manmade alterations to the mangrove forests, information essential to the planning of  the management
and conservation of  the coastal zone of  the State of  São Paulo (Brazil) and for the conservation of  the landscape and natural resources.

KEYWORDS: coastal zone management, mangrove ecosystems, spatial and temporal-scale, methodology.
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O gerenciamento costeiro integrado é, e deve ser
entendido, como uma atividade baseada em ciência e
tecnologia. Portanto, ele demanda um conhecimento
que surge não apenas de sua aplicação prática, mas
de um desenvolvimento conceitual e metodológico
crítico que pode ser construído em instituições de
pesquisa e desenvolvimento (Asmus et al., 2006).
Nesse sentido, considerando-se a ampla distribuição
dos manguezais ao longo dos litorais tropicais do
planeta, e a necessidade de planos de conservação
dessas zonas costeiras, torna-se premente a
identificação de técnicas e metodologias a serem
empregadas em estudos em diferentes escalas, tanto
temporais como espaciais (Schaeffer-Novelli et al.,
2005).

2. OBJETIVO

O presente estudo realizou aplicação de diversas
ferramentas, em escalas espaço-temporais distintas,
visando avaliar a dinâmica natural e os impactos
antrópicos ocorridos em áreas de manguezal no
Estado de São Paulo (Brasil) e por conseguinte
fornecer informações pertinentes à elaboração de
planos de gestão e conservação da paisagem e dos
recursos naturais da zona costeira em questão.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Áreas de Estudo

Segundo o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro do Estado de São Paulo (Governo do Estado
de São Paulo, 1998), o litoral do Estado de São Paulo,
com 622Km de extensão, foi setorizado em quatro
regiões: Litoral Norte; Baixada Santista; Complexo
Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia e Vale do
Ribeira (Figura 1).

Considerou-se para o presente estudo os setores:
Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul. Em cada
trecho da costa são apresentados estudos de caso em
áreas distintas (Figura 2, Tabela I).

Litoral Norte

Localizado entre as latitudes 23º30’S e 23º29’S,
formado pelos municípios de Ubatuba,
Caraguatatuba, Ilha Bela e São Sebastião, caracteriza-
se por apresentar linha de costa recortada, presença
de praias, costões e ilhas. Esse setor costeiro apresenta

temperatura média anual de 20ºC, precipitação média
anual de 2600mm e maré semi diurna do tipo mista,
com nível médio de 0,66m. A área de manguezal nesse
trecho do litoral perfaz cerca de 1% da área total
ocupada por esse ecossistema no Estado de São Paulo
(Herz, 1991).

O estudo de caso foi realizado no Município de
Ubatuba, na região da Praia Dura com cerca de 1km
de extensão. Na porção norte da Praia Dura
desembocam os rios Comprido e Escuro, em cujos
meandros se desenvolvem vegetação de restinga e de
manguezal (Figura 2, Tabela I).

Baixada Santista

Localizada entre as latitudes 24o50’S e 23o45’S, a
Baixada Santista encontra-se na região central do
litoral de São Paulo, integrada pelos municípios de
Bertioga, Praia Grande, Guarujá, Santos, Cubatão e
São Vicente. Essa região metropolitana apresenta
temperatura média anual de 22oC, precipitação média
anual entre 2000 e 2500mm (Santos, 1965) e maré do
tipo mista, com nível médio de 0,77m (Ministério da
Marinha, 1984).

Ambiente costeiro tropical típico, esse segmento
encontra-se dominado por extensos manguezais,
vegetação de restinga e floresta atlântica. Esse sistema,
entretanto, vem sofrendo com a falta de planejamento
no que diz respeito aos efeitos das atividades
industriais, portuárias e urbanas, alterando
intensamente a paisagem e comprometendo a
qualidade ambiental. Em levantamento dos
manguezais da Baixada Santista, apenas 40%, dos
133km2 dos manguezais originais foram classificados
como em bom estado de conservação (CETESB,
1991).

No presente estudo foram consideradas duas áreas,
uma no Canal de Bertioga (margens continental e
insular) e a outra na Ilha Barnabé, Estuário de Santos
(Figura 2, Tabela I). O Canal de Bertioga, com 25km
de extensão, está inserido na porção norte da região
metropolitana da Baixada Santista (Santos et al., 2007).
O sistema biológico do canal é caracterizado como
bem desenvolvido e dominado pelo ecossistema
manguezal (Schaeffer-Novelli, 1986). A Ilha Barnabé
encontra-se localizada na parte central do Estuário
de Santos, caracterizada por reunir o maior volume
de produtos químicos líquidos, em uma mesma área.
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Figura 1 - Setorização do litoral do Estado de São Paulo, segundo o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro (Governo do Estado de São Paulo, 1998).
Figure 1 – State of  Sao Paulo’s littoral sectors after the Coastal Management State Plan (Government of
the São Paulo State, 1998).

Figura 2- Setores do litoral do Estado de São Paulo, com as áreas dos
estudos de caso.
Figure 2 – State of  Sao Paulo’s littoral sectors showing the case-study areas.
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São cerca de 170 milhões de litros, de centenas de
produtos químicos, entre eles diciclopentadieno,
acetato de vinila, acrinolonitrila, benzeno, tolueno,
acrilato de etila, coperaf  (a base de hexano) e solventes
(cellosolve, ciclopentano, acetato de butila), todos
inflamáveis (Poffo, 2007).

Litoral Sul

Situado entre as latitudes 24o40’S e 25o20’S, a região
do Sistema Costeiro Cananéia-Iguape apresenta
temperatura média anual de 23,8oC, precipitação
média anual de 2300mm (Silva, 1989) e maré do tipo
mista, com nível médio de 0,81m (Mesquita & Harari,
1983).

O Sistema possui três ilhas principais (Cardoso,
Cananéia e Comprida), separadas por sistemas de
canais lagunares e rios. A comunicação dos canais
lagunares com o Oceano Atlântico é feita por três
desembocaduras (Icapara, Cananéia e Ararapira). A
parte interna do Sistema apresenta tendência ao
assoreamento, com a formação de esporões, baixios
e ilhas, onde se desenvolvem os manguezais (Tessler
& Mahiques, 1998).

A diversidade paisagística da região, formada por
manguezais, restingas, floresta atlântica, praias,
estuário, rios e alagados proporciona alta diversidade
biológica. Segundo Herz (1991), os manguezais

ocupam área em torno de 72km2. As comunidades
humanas da região são formadas por grupos
quilombolas, índios, caiçaras, catadores de ostra e de
caranguejo, todos dominando as artes de pesca
tradicional. Os estudos foram realizados nos
manguezais de Baguaçu, Nóbrega e Sítio Grande
(Figura 2, Tabela I).

Escalas Espaciais

Nos estudos de caso foram utilizadas as seguintes
ferramentas: imagens de satélite Landsat (1:450.000),
fotografias aéreas (de 1:8.000 à 1:35.000) e parcelas
fixas (de 2x2m à 20x20m) para análise espaço-
temporal dos manguezais nos estudo de caso. As
características das ferramentas utilizadas em cada
estudo de caso são apresentadas na Tabela II. Foram
utilizadas, também, cartas topográficas de cada área
de estudo, na escala 1:50.000, para vetorização da
hidrografia (rios e gamboas), ilhas arenosas emersas
(baixios), estradas e óleoduto.

Sensoriamento Remoto e Sistema de
Informação Geográfica

Para o tratamento das imagens de satélite e das
fotografias aéreas foi utilizado o programa freeware
SPRING (Sistema de Processamento de Informações
Geográficas – INPE). Esse Sistema de Informação

Tabela I - Características das áreas dos estudos de caso em bosques de mangue, setores costeiros do Estado de
São Paulo.
Table I – Case-study areas mangrove stands’ characteristics, State of  Sao Paulo’s coastal sectors.

Se tor do
Litoral

Munic ípio Carac te rísticas da Área do Estudo de Caso

Nome da Área Estudada Coordenadas Geográficas

Norte Ubatuba Praia Dura 23o30'S a 23o29'S e 45o10' a 45o09'W

Baixada
Santista

Santos/Guarujá Canal de Bertioga (trecho sul) 23o55'S a 23o52'S e 46o13' a 46o10'W

Santos Ilha Barnabé 23o55'S a 23o54'S e 46o20' a 46o18'W

Sul
I. Comprida
I. Comprida
Cananéia

Baguaçu
24o58'42.32''S a 24o58'36.03''S e
47o53'48.42''W e 47o53'49.45''W (*)

Nóbrega 25o00'S a 25o01'S e 47o55'W a 47o54'W

Sítio Grande
24o04'45.90''S a 24o04'46.07''S e
47o56'55.34''W e 47o56'53.01''W (*)

(*) Coordenadas geográficas mais detalhadas, em função da pequena extensão da área estudada.
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Geográfica (SIG) foi desenvolvido a partir de 1991, a
fim de monitorar alterações em áreas naturais e
antrópicas no Brasil (Câmara et al., 1996). Como técnica
de correção geométrica, foram realizados os registros
das imagens de satélite e das fotografias aéreas a partir
da digitalização de cartas topográficas e de dados
obtidos em trabalhos de campo, com o equipamento
GPS (Global Positioning System) marca GARMIN,
modelo 48, com 12 canais, datum SAD 69. Técnicas
de correção geométrica eliminam erros do terreno e
dessa forma possibilitam a integração de dados de
diferentes datas.

Imagens de satélite
Para o setor do Litoral Sul, foram utilizadas imagens

de satélite MSS/Landsat e TM/Landsat 5, WRS 220/
77, Quadrante D, de 14/09/1986 e 02/09/1999,
respectivamente. As bandas utilizadas foram TM1,
TM2, TM3, TM4 e TM5. Foram obtidas as
composições coloridas RGB TM3/TM2/TM1, TM4/
TM3/TM2, TM5/TM4/TM3 para os anos de 1986 e
1999, e identificada aquela que melhor realçasse os
alvos de interesse – manguezal e feições de
sedimentação. No SIG foram utilizadas as técnicas
convencionais de processamento de imagens digitais,
divididas em pré-processamento, realce e classificação.
A classificação consiste em individualizar alvos na

imagem a partir de seu agrupamento por similaridade
espectral. Na classificação supervisionada deve-se
realizar um “treinamento”, onde serão escolhidas as
“amostras de treinamento”, que apresentem o
comportamento médio de cada classe que será
mapeada automaticamente. O conhecimento prévio
da região estudada é fundamental para a etapa de
“treinamento” (Novo, 1992). Foram realizadas
classificações supervisionadas de máxima
verossimilhança (MAXVER).

Fotografias aéreas
Algumas fotografias aéreas utilizadas no presente

estudo já se encontravam em formato digital. Para as
fotografias aéreas em formato papel, foi realizado
escaneamento em scanner AO, modelo ScanPlus III
(1200t), com resolução de 600dpi (dots per inch – pontos
por polegada).

Após sofrerem escaneamento em 600dpi
fotografias com escalas de 1:35.000, 1:25.000 e 1:8.000
resultaram em imagens com tamanho de pixel no
terreno, ou seja resolução espacial, equivalente a 1,50m,
1,06m e  0,34m, respectivamente, aplicando-se o
seguinte cálculo:

Setor do
Litoral

Área Estudada Carac te rísticas das Ferramentas Utilizadas

Imagem de Saté lite Fotografia Aérea Parc e la (**)

Norte Praia Dura - - - 1:8.000 (1979); 1:35.000 (1997) 12x5 a 10x10

Baixada
Santista

C. de Bertioga - - - 1:25.000 (1962); 1:25.000 (1994) 2,5x5 a 10x10 (*)

I. Barnabé
- - -

1:25.000 (1962, 1972 e 1994);
1:10.000 (2003) 2x3 a 10x15 (*)

Sul

Baguaçu

Nóbrega 1:450.000 1:35.000 (1981 e 1997)

Sítio Grande (1986 e 1999) 2x2 a 20x20 (*)

(*) monitoramento da estrutura de bosques de mangue.

(**) menor e maior áreas das parcelas, em metros.

Tabela II - Características das ferramentas utilizadas nos estudos de caso em manguezais, nos setores do litoral
do Estado de São Paulo.
Table II –Characteristics of  the GIS tools utilized at the mangrove study- cases at the State of  Sao Paulo’s littoral sectors.

2,54( )cm x


  escala da fotografia
resolução(m)

dpi
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No SIG SPRING, os registros das fotografias
aéreas mais recentes foram realizados no modo
teclado, a partir de dados obtidos, em trabalho de
campo, com o equipamento GPS, enquanto que os
registros das mais antigas foram realizados no modo
tela, tomando-se como base as fotografias mais
recentes georreferenciadas anteriormente.

A fim de se destacar as alterações ocorridas nos
manguezais ao longo do tempo, foram realizadas
composições coloridas a partir de fotografias aéreas
de datas distintas em cada área dos estudos de caso
(Tabela II), como também classificações não-
automáticas (visual) e quantificação (medida de classe),
a partir da interpretação direta na tela do computador
e criação de polígonos (edição vetorial).
Posteriormente às classificações visuais, foram
realizados trabalho de campo a fim de se realizar
correções e ajustes das manchas de vegetação.

Caracterização da estrutura e monitoramento
de bosques de mangue

Para a caracterização das estruturas dos bosques
de mangue, adotou-se metodologia de Schaeffer-
Novelli & Cintrón (1986) e Cintrón & Schaeffer-
Novelli (1984). Medidas do diâmetro à altura do peito
(DAP), obtidas a 1,30m, foram obtidas em plantas
acima de 1m de altura, utilizando-se trena graduada
em unidades de   (3,14159cm), permitindo efetuar
leituras diretas do diâmetro do tronco. As medidas de
altura total das árvores foram obtidas com telêmetro
ou vara telescópica. Foi realizada identificação das
espécies e determinação do número de troncos vivos
e mortos. Foram calculados valores de DAP médio,
área basal, altura média e densidade dos bosques de
mangue.

O número de parcelas assim como o tamanho das
mesmas variou em função do desenvolvimento
estrutural e conseqüentemente da densidade dos
bosques de mangue estudados, de modo que cada
parcela compreendesse entre 20 e 30 indivíduos,
segundo Schaeffer-Novelli & Cintrón (1986) e Cintrón
& Schaeffer-Novelli (1984). Para o monitoramento do
desenvolvimento estrutural dos bosques de mangue,
foram repetidas as metodologias citadas acima, em cada
período monitorado. Características das parcelas de
estrutura e monitoramento dos bosques de mangue,
nos estudos de caso em manguezais (Tabela III).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sartor et al. (2007) afirmam que apesar da grande
quantidade de informações e pesquisas desenvolvidas
em uma dada área, o processo de gestão dos
tomadores de decisões ainda é restrito, sobretudo em
função da falta de integração de dados disponíveis.
Nesse sentido, para efetivação do gerenciamento
costeiro integrado é necessária uma interação entre
os órgãos de gestão e instituições de produção de
conhecimento como as universidades e institutos de
pesquisa (ASMUS et al., 2006).

Os resultados obtidos nas áreas de estudo, ao
longo do litoral do Estado de São Paulo, forneceram
dados em diferentes escalas espaço-temporais sobre
a dinâmica natural e de impactos antrópicos em áreas
de manguezal, evidenciando-se as alterações que se
processam ao longo do tempo tanto no nível do
ecossistema como da paisagem. Esse tipo de
informação pode ser utilizada pelos órgãos ambientais
locais competentes pela execução do gerenciamento
costeiro desse segmento, com vistas à elaboração de
planos de gestão e conservação dos manguezais dessa
região. Portanto, além de subsidiar a gestão em nível
local, o presente artigo também ressalta a
potencialidade da aplicação de ferramentas com
diferentes escalas espaço-temporais no fornecimento
de informações necessárias ao processo de gestão do
ecossistema manguezal.

Litoral Norte

A análise da composição colorida das fotografias
aéreas de 1979 e 1997 destacou a ocupação humana
na região da Praia Dura. Em 18 anos, essa área
apresentou sensível incremento no número de casas
de veraneio, construídas sobre áreas de preservação
permanente adjacentes ao Rio Escuro (manguezal e
restinga). Verdades de campo realizadas em 2002 e
2003 indicaram que novos empreendimentos
imobiliários foram instalados sobre o manguezal, em
áreas muito próximas às margens do Rio Escuro.
Segundo Blasco et al. (1998), o tratamento de
fotografias aéreas com técnicas de sensoriamento
remoto é uma das melhores ferramentas para analisar
impactos naturais e/ou antrópicos em bosques de
mangue.
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Nessa área de estudo, a cobertura vegetal de
bosques de mangue é dominada por Laguncularia
racemosa. O bosque de menor desenvolvimento
estrutural, apresenta codominância de L. racemosa e
Rhizophora mangle (com 2,7 m2/ha de área basal total
de troncos vivos), ficando próximo a um micro canal,
sobre substrato resultante de assoreamento recente
de uma gamboa. O bosque de maior desenvolvimento
estrutural, dominado por L. racemosa (com 31,7 m2/
ha de área basal total de troncos vivos), foi registrado
às margens do Rio Escuro, onde o sedimento é
predominantemente arenoso.

Baixada Santista

Trecho sul do Canal de Bertioga

No trecho sul do Canal de Bertioga, os manguezais
vêm sendo alvos de diferentes tipos de tensores
resultantes do processo de ocupação humana. A
classificação e análise espaço-temporal de fotografias
aéreas revelaram que essa paisagem sofreu drásticas
alterações, com diferentes contornos de uso e
ocupação do solo, entre os anos de 1962 e 1994.

Na margem continental do Canal de Bertioga
constatou-se que as construções da Rodovia Rio-

Setor do
Litoral

Área Estudada Carac te rísticas das Parc e las de Estrutura e Monitoramento

Área das parc e las (**) Número de parc e las Pe ríodo

Norte Praia Dura 5x2 a 10x10 6 Mar/2001 e Jul/2001

Baixada
Santista

C. de Bertioga 2,5x5 a 10x10 3 Mai/1999, Jun/2000,

Mai/2003 e Mai/2004

Fev/2002; Jun/2002;

Out/2002; Fev/2003;

Jun/2003; Out/2003;

I. Barnabé 2x3 a 10x15 5 Fev/2004; Jun/2004;

Out/2004; Fev/2005;

Jun/2005; Out/2005;

Fev/2006; Jun/2006;

Out/2006; Fev/2007;

Jun/2007; Out/2007;

Sul

Sítio Grande Fev/2001; Nov/2001;

Baguaçu e 2x2 a 20x20 11 Mai/2002; Nov/2002;

Nóbrega Mai/2003; Nov/2003;

Mai/2004; Nov/2004

(**) menor e maior área das parcelas, em metros.

Tabela III - Características das parcelas fixas para monitoramento da estrutura dos bosques de mangue, estudos
de caso em três setores do litoral do Estado de São Paulo.
Table III – Characteristics of  the fix plots utilized for monitoring the mangrove stands structure, case-studies in three of  the State
of  Sao Paulo’s littoral sectors.
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Santos (BR-101) e do oleoduto da Petrobrás
ocorreram sobre áreas de floresta atlântica, e que a
expansão da mancha urbana atingiu áreas de floresta
atlântica e manguezal. Em outubro de 1983, em
decorrência da abertura desta rodovia, ocorreu o
rompimento deste oleoduto, com derrame de cerca
de 3,5 milhões de litros de petróleo bruto, o qual
atingiu cerca de 100Km² da zona costeira do
Município de Bertioga (Schaeffer-Novelli, 1986).

Na margem insular do canal (Ilha de Santo
Amaro), evidenciou-se expansão da ocupação humana
pela introdução de estruturas náuticas sobre áreas de
floresta atlântica e principalmente manguezais.
Quantificou-se uma supressão de aproximadamente
107,3ha de área de manguezal dessa margem, que
perfez uma eliminação de 78,4% da cobertura de
manguezal original. Em consequência observou-se
um incremento de 59,4ha da área ocupada por
estruturas de apóio naútico como: garagens náuticas,
estaleiros e marinas. Este tipo de ocupação antrópica
resultou numa subdivisão da mancha inicial de
vegetação, gerando fragmentos de áreas de manguezal
(Santos et al., 2007).

Segundo Lomolino & Perault (2001) a
fragmentação de habitats é um processo caracterizado
pela alteração na configuração espacial e funcional
de um determinado habitat que após intervenções
geralmente antrópicas tenderá a apresentar formato,
área e funcionamento diferentes da sua condição
original.

Ilha Barnabé

Originalmente, a Ilha Barnabé era ocupada por
manguezais em quase toda sua extensão, porém vêm
sofrendo desde a década de 50 sérios impactos
antrópicos. Diversos acidentes envolvendo produtos
químicos acarretaram impactos diretos e indiretos ao
ecossistema manguezal de diferentes magnitudes e
intensidades, destacando o evento ocorrido em
setembro de 1998 envolvendo o produto químico
DCPD (diciclopentadieno) em combustão (Menghini,
2004).

Empreendimentos voltados as operações
portuárias do Porto de Santos também vêem
acarretando sérios impactos aos manguezais da Ilha
Barnabé. A classificação e análise espaço-temporal de
fotografias aéreas entre os anos de 1962 e 2003

revelaram as construções de rodovia e ferrovia de
acesso a ilha, expansão de áreas portuárias e retificação
de canal. Estas intervenções humanas se mostraram
responsáveis pela perda de extensas áreas de
manguezais devido a alagamentos, aterros, corte de
vegetação e alterações na hidrodinâmica local,
resultando na formação de diversas clareiras no dossel
da vegetação, onde o ecossistema manguezal mostrou
parcial capacidade de recomposição natural (Menghini
et al., 2007).

Cabe destacar ainda a intenção do órgão federal
que controla as operações do Porto de Santos
(CODESP - Companhia Docas do Estado de São
Paulo), em ampliar a área portuária sobre os
manguezais remanescentes em processo de
recomposição natural da Ilha Barnabé e no seu
entorno, por meio de empreendimentos de expansão
portuária (CODESP, 2006). A partir de mapeamento
realizado na Baixada Santista, Sartor et al. (2007)
afirmam que a região ainda é utilizada como
importante área de reprodução de peixes, aves e
invertebrados.

Schaeffer-Novelli et al. (2000) alertam para a
necessidade de medidas de conservação, gestão e
recuperação de manguezais urbanos, os quais se
encontram sob grande pressão antrópica. Aqueles
autores propõem o desenvolvimento de estudos a
longo termo avaliando as alterações de origens
antrópicas e naturais nesse ecossistema costeiro.

Litoral Sul

No setor sul do litoral do Estado de São Paulo,
observa-se que os manguezais respondem ativamente
aos processos deposicionais, característicos da região.
Ferramentas multitemporais, como imagens de
satélite, fornecem uma visão dinâmica das alterações
que se processam ao nível da paisagem, sendo
fundamental a aplicação destas para o planejamento,
monitoramento e gestão ambientais. A composição
colorida TM4/TM3/TM2 mostrou-se mais adequada
para estudos de dinâmica do ecossistema manguezal,
uma vez que realça as áreas de deposição de
sedimento, consideradas como sendo de possível
ocupação por espécies vegetais típicas de mangue e
por Spartina alterniflora, gramínea associada à bosques
de mangue em áreas deposicionais. As comparação
entre as imagens de satélite de 1986 e 1999 permitiram
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a confirmação das áreas de maior deposição ao longo
dos canais lagunares, sobretudo nos meandros do Mar
de Cananéia. As feições sedimentares na
desembocadura dos rios Mandira, Itapitangui e
Taquari foram destacadas, configurando formas
deposicionais (Cunha-Lignon, 2001).

Em relação ao tratamento de fotografias aéreas
em série temporal, Cunha-Lignon & Schaeffer Novelli
(no prelo) apresentam descrição detalhada da variação
espaço-temporal das áreas colonizadas por bosques
de mangue. Segundo aquelas autoras, a comparação
entre as classificações das fotografias aéreas revelou
aumento das áreas de manguezal, em 16 anos, em
função do aumento das áreas de deposição de
sedimentos ao longo das margens dos canais
lagunares.

O monitoramento das parcelas fixas possibilitou
a análise da estrutura, zonação e sucessão de bosques
de mangue, assim como o recrutamento de plântulas.
Novas áreas de bancos de sedimento foram
colonizadas, primeiramente por S. alterniflora e,
posteriormente por L. racemosa, no Mar de Cananéia
(áreas de estudo Nóbrega e Baguaçu), enquanto que
na Baía de Trapandé (área de estudo Sítio Grande),
R. mangle colonizou áreas em progradação (Cunha-
Lignon, 2005).

5. CONCLUSÕES

Os manguezais do Estado de São Paulo sofreram
distintas alterações ao longo do tempo, em função de
cada trecho de segmento de costa. Os diversos estudos
de caso analisados forneceram informações das
alterações espaço-temporais na paisagem e nos
bosques de mangue.

No litoral Norte e na Baixada Santista, as análises
espaço-temporais revelaram que a paisagem sofreu
marcadas alterações de origem antrópica, no espaço
e no tempo. No Litoral Norte destacou-se o
incremento de casas de veraneio instaladas sobre o
manguezal e a vegetação de restinga, ambas áreas de
preservação permanente. Na Baixada Santista, trecho
sul do Canal da Bertioga, observou-se expansão da
mancha urbana e introdução de estruturas náuticas,
gerando redução e fragmentação da área inicial da
vegetação. Ainda na Baixada Santista, na Ilha Barnabé,
observou-se a construção de rodovia e ferrovia,
expansão portuária e retificação de canal provocando

perda de extensas áreas de manguezal por aterros,
alagamentos, cortes de vegetação e alterações da
hidrodinâmica local.

No Litoral Sul, encontram-se os manguezais mais
conservados do Estado de São Paulo. As diferentes
ferramentas de escalas espaço-temporais mostram que
os bosques de mangue respondem positivamente à
deposição sedimentar nas faces convexas dos canais
lagunares. Nesse segmento do litoral, novos bosques
de mangue foram identificados e monitorados, em
parcelas fixas, ao longo do tempo.

Na escala da unidade de paisagem, a análise de
série temporal de fotografias aéreas foi realizada em
todos os estudos de caso para avaliação das respostas
da cobertura vegetal dos manguezais à dinâmica
sedimentar e aos impactos antrópicos de diversas
origens. Fotografias aéreas continuam se apresentando
como ferramentas importantes para monitoramento
da ocupação humana na zona costeira, visto o baixo
custo (em relação às imagens de satélite de alta
resolução), escalas maiores (em relação à imagens de
satélite de uso mais comum, como as imagens do
satélite Landsat) e a possibilidade de apresentarem
informações espaço-temporais anteriores aos
levantamentos de dados em campo. As informações
geradas por meio do uso dessa ferramenta é
fundamental para elaboração de estratégias para
conservação de áreas de preservação permanente.

O monitoramento dos bosques de mangue, com
verdade de campo, mostrou-se fundamental para
interpretar os padrões de zonação, sucessão e
dinâmicas espaço-temporais do ecossistema
manguezal.

A aplicação das ferramentas descritas e discutidas
no presente estudo contribuiu para a obtenção de
grande número de informações sobre dinâmica e as
alterações antrópicas dos manguezais, as quais são
imprescindíveis para a elaboração de planos de gestão
e conservação da zona costeira do Estado de São
Paulo (Brasil), com vistas a conservação dos recursos
naturais e da paisagem da zona costeira do Estado de
São Paulo.
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RESUMO

A dinâmica de interface entre o mar e o continente, a inconsistência de alguns indicadores e a dificuldade em estabelecer
a correlação entre os referenciais verticais são fatores que dificultam a comparação dos estudos sobre a localização
geográfica das linhas de costa. Esse trabalho teve por objetivo localizar e monitorar a evolução da linha de costa em curto
período, em uma área de intensa erosão no litoral norte do estado de Alagoas, costa Nordeste do Brasil. Para esse
propósito, foram comparados os traçados de um trecho da linha de costa da praia de Sauaçui, nos anos 2006, 2007 e 2008,
usando o mesmo padrão de procedimentos, ou seja, a mesma metodologia, o mesmo indicador e o mesmo referencial
vertical. O indicador de linha de costa adotado foi à curva de nível 2,9m acima do referencial de nível das marés e foi
estabelecido com base na máxima HWL (High Water Line), ocorrida nessa região nos últimos 20 anos (2,7m), acrescida
do runup (0,2m).

Os DEMs (Digital Elevation Model) da área de estudo foram gerados em um programa interpolador com base nos perfis
de praia e o monitoramento consistiu em sobrepor os DEMs dos referidos anos para observar as variações no traçado da
linha de costa em alguns seguimentos da área monitorada. No seguimento sul, observou-se uma retração de 7,0m no
período 2006/2007, que regrediu para 2,0m no período 2007/2008. No seguimento centro-norte, observou-se uma regressão
de 8,0m no período 2006/2007, que regrediu para 6,0m no período 2007/2008. O seguimento norte manteve-se estável
no período observado.
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1. INTRODUÇÃO

O conhecimento da posição geográfica da linha
de costa é fundamental para o adequado
gerenciamento dos espaços costeiros. Entretanto, a
combinação de fenômenos naturais com atividades
antrópicos, pode tornar a feição costeira
extremamente dinâmica. Entre os elementos naturais
que concorrem para a transformação desse ambiente
destacam-se as tempestades e as correntes marinhas,

cujos efeitos dependem da geomorfologia costeira.
De acordo com a sua natureza e objetividade,
atividades antrópicas como as obras de engenharia
costeira em geral e o extrativismo mineral ou vegetal
podem conter ou catalizar a ação dos citados agentes
naturais (Esteves et al., 2003).

A localização e o monitoramento da linha de costa
dessa pesquisa foram feitos com base em coordenadas
geográficas tridimensionais da face de praia,
determinadas com técnicas de posicionamento pelo

Em linhas gerais, o comportamento da linha de costa em Sauaçui reflete variações sazonais, com predominância de
recuo no setor centro-norte. Esse comportamento está sendo influenciado pela proximidade da desembocadura do rio
Sauaçui e os conseqüentes desvios das correntes e das ondas causados pela presença dos obstáculos interpostos pelos
proprietários das residências de veraneio, que impedem a evolução natural da linha de costa e alteram o grau de
vulnerabilidade da praia nas áreas circunvizinhas.

O rendimento dos trabalhos de campo foi da ordem de 1,2km/h e poderá ser melhor se o trabalho tiver por objetivo
específico reproduzir e monitorar a linha de costa, pois nesse caso os perfis de praia poderão ser encurtados.

Palavras-chave: GPS; HWL; datum; vdata; runup; elipsóide; geóide; linha de costa; Brasil.

ABSTRACT

The interface dynamics between the sea and the continent, the inconsistency of  some indicators, and the difficulty related with establishing
the co-relation between vertical referential are factors that hamper the comparison of  the studies related to the shoreline geographic localization.
This research aimed to locate and to monitor the shoreline displacement in a short period of  time, in an erosion hot spot area in the North litoral
of  the Alagoas state of, in the northeast coast of  Brazil. To accomplish this purpose, using the same procedure pattern, the 2006, 2007 and
2008 plot of  a space of  the shoreline of  Sauaçui beach  were compared, in other words, the same methodology, indicator and vertical referential
were used for the comparison. The adopted shoreline indicator was the curve, of  level 2.9m beyond the tidal levels, and it was established based
on the maximum HWL (High Water Line), occurred in this region in the last 20 years (2.7m), added the runup (0.2m).

At the study area a DEM (Digital Elevation Model) was generated in an interpolator program, based on the beaches profiles produced
using GPS three-dimensional placement technique, whose heights (ellipsoids) were reduced to the benchmark tidal level. The identification of  the
shoreline in the DEM of  each monitoring year was made by height equivalence, selecting the correspondent line level with the model generated
by the interpolator. As the DEMs surfaces are related with the sea level referential, they are used to simulate the dislocation of  the water line
upon the beach face. The monitoring consisted in overlapping the DEMs of  the mentioned years and observing the variations on the shoreline
plot in some monitored area segments. In the South segment, a 7m retreat was observed, during the period of  2006/2007, which retreat to 2m
in the period of  2007/2008. In the Center-North segment, an 8m retreat was observed, during the period of  2006/2007, which retreat to
6m in the period of  2007/2008. The North segment has remained stable during the observed period.

In general lines, the behavior of  the shoreline in Sauaçui reflects seasonal variations, with prevalence of  retreat in the Center-North section.
This behavior is being influenced by the proximity of  the Sauaçui river mouth, and the subsequent currents deviation caused by the presence of
the obstacles interposed by the summer vacation houses owners in the central part of  the monitored area. These obstacles hamper the shoreline
natural evolution and change the beach vulnerability degree in the surrounding areas. The trends of  seasonal displacement of  this shoreline and
the human activities developed there, suggest the need of  monitoring this beach for a longer time, in order to quantify the velocity and certificate
the displacement tendency of  its shoreline.

The field work profit was 1.2km/h and it could  be better if  the work has as specific objective reproducing the shoreline, because, in this
case, the beaches profiles can be shortened, reducing the operators route, who carries the GPS antenna. However, it is necessary to ensure that
each DEM contains the level curve of  equivalent height to the shoreline, in other words, it is necessary that the height of  the superior and
inferior limits of  the beaches profiles are, respectively, lower and greater than the height established to the shoreline (2,9m beyond the referential
of  tide level, in this case), which approximated representation, in the field, correspond to the highest marks left by the waves sprawl.

Keywords: GPS; HWL; Datum; Vertical data; runup; Ellipsoid; Geoid; Shoreline; Brazil.
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GPS (Global Positioning System). O sistema GPS é um
dos sistemas de posicionamento que utilizam à
tecnologia GNSS (Global Mavigation Satellite System) e
pode gerar posicionamentos no modo dinâmico
relativo, com precisão de poucos centímetros. Essa
tecnologia já vem sendo aplicada em programas de
gerenciamento costeiro em várias partes do mundo.
Entretanto, as alturas geradas pelo GPS são elipsoidais
e representam um problema para o uso desse sistema
em aplicações que envolvem altitudes, como é o caso
das linhas de costa, que são relacionadas com o nível
do mar.

Atualmente, técnicas de grande capacidade de
rastreio, como o sistema ALS (Airbone Laser Scaning),
vem sendo testadas como ferramentas de apoio ao
gerenciamento costeiro. De acordo com Baptista et
al. (2008a), com o uso do sistema ALS é possível
reproduzir grandes superfícies com precisão
submétrica. Entretanto, sua aplicabilidade ainda é
muito limitada pelo alto custo, principalmente no
monitoramento de áreas com acentuada
morfodinâmica, como é o caso da faixa costeira.

Em se tratando de linha de costa,
independentemente do método ou da técnica usada
para o seu monitoramento, um dos agravantes é a
variedade de indicadores que comumente são usados
para representá-la, tais como: crista de praia, linha de
espraiamento das ondas, MHW (Mean High Water),
HWL (High Water Line) e linha de contorno da
vegetação de praia. Estes indicadores são listados em
várias pesquisas, como por exemplo: Leatherman
(2003); Moore et al. (2006); Morton & Speed (1998);
Pajak & Leatherman (2002); Parker (2003); Rocha et
al. (2008); Zhang et al. (2002). Contudo, alguns desses
indicadores, devido a sua inerente metamorfose,
precisam estar referidos no tempo e no espaço, como
é o caso da MHW e da HWL; outros são sazonais e/
ou descontínuos, variando de acordo com a
geomorfologia da praia, como é o caso das marcas
deixadas pelo espraiamento das ondas, linha de
contorno da vegetação, crista de praia, etc, que só
podem ser aplicados em praias específicas, onde suas
marcas permanecerem nítidas. Por isso, é importante
observar que entre os indicadores de linha de costa
citados anteriormente, a linha de espraiamento das
ondas, ou seja, a HWL adicionada do runup vem se
firmando como o mais compatível, pois representa o

limite efetivo de alcance da linha dágua. Provavelmente
devido a isto, Graham et al. (2003), Moore et al.(2006),
Pajak & Leatherman (2002) e Rocha et al. (2008),
optaram por este indicador.

O objetivo desse estudo foi testar a metodologia
proposta em Rocha et al. (no prelo) para localizar a
linha de costa na praia de Sauaçui com base na máxima
HWL dos últimos vinte anos, relativa ao porto de
Maceió, no Estado de Alagoas, acrescida do run-up e
avaliar a evolução dessa linha em um intervalo dessa
praia com acentuada dinâmica de transformação, no
período 2006/2008.

2. METODOLOGIA

2.1. Localização do experimento

Esse experimento foi realizado na praia de Sauaçui,
situada no município de Paripueira, pertencente ao
Estado de Alagoas, região Nordeste do Brasil (figuras
1 e 2).

Figura 1. Esboço de localização da área de estudo.
Coordenadas UTM, referidas ao elipsóide SAD 69.
Figure 1. Outline of  the location of  the study area. Coordinate
UTM, referred to the SAD 69 ellipsoid.
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Uma parte considerável da região costeira local é
constituída de terrenos sedimentares elevados, devido
à formação do Grupo Barreiras e suas falésias
litorâneas, em cuja composição geológica há
predominância de lato-solos vermelho-amarelo
eutróficos, formados durante os períodos Cenozóico
e Mesozóico. Na região da área de estudo, como
ocorre em grande parte do litoral nordeste brasileiro,
há uma formação quase contínua de recifes que
ajudam a dissipar a energia das ondas (Muehe, 1996).

A linha de costa da área monitorada é afetada pela
desembocadura do Rio Sauaçui que fica a
aproximadamente 0,6 km ao norte dessa área e pelas
atividades antrópicas desenvolvidas pelos
proprietários das residências de veraneio, em virtude
dos problemas de erosão localizada que vinham
ocorrendo na parte da praia, que se confronta com
essas residências. Por conta disso, surgiram medidas
isoladas para conter a linha de costa, numa tentativa
de evitar grandes prejuízos materiais. Essas medidas
constituíram-se na colocação de pedras sem
aglomerante e na edificação de alguns muros de
contenção, distribuídos aleatoriamente ao longo de
aproximadamente 80 m, sobre os quais as ondas
arrebentam nas marés altas de sizígia. Há suspeitas
de que essas improvisações possam estar contribuindo
para pressionar o comportamento da linha de costa
nas áreas adjacentes, como já foi citado na literatura
referida a outras localidades, como por exemplo,
Esteves et al. (2003).

2.2. Georreferenciamento da área de estudo

A primeira etapa dos trabalhos de campo consistiu
na implantação de um marco de concreto na região
do experimento. Esse marco foi edificado segundo
as especificações do IBGE (instituto brasileiro de
geografia e estatística) para os marcos do SGB
(sistema geodésico brasileiro), de modo a atender aos
padrões técnicos necessários para
georreferenciamentos de precisão. Em seguida,
tomando por base as coordenadas do marco Sauaçui,
fez-se a coleta dos dados no interior da área de estudo
nos anos de 2006, 2007 e 2008, para fins de gerar os
perfis dessa praia, como também associar as alturas
desses perfis, geradas pelo GPS, ao referencial de nível
das marés. Como essa associação é feita através da
identidade do referencial de maré com o datum
elipsoidal, faz-se necessário conhecer a altura de maré
e a altura do GPS em um mesmo ponto. Por isso, ao
menos uma vez, durante a coleta dos dados, a antena
do receptor do GPS precisa ser posta sobre a linha
d´água. O registro desse momento servirá para
identificar qual a altura de maré correspondente àquela
altura do GPS (elipsoidal). De acordo com Rocha et
al. (no prelo), no dia 16 de Setembro do ano de 2006
essas informações indicaram que a altura elipsoidal
da antena do GPS sobre a linha d´água, no instante
em que a maré estava na cota 0,983 m seria 19,713m.
A identificação entre essas alturas constitui-se no
tangenciamento entre os data tidal e elipsoidal, no
ponto em que os dados foram coletados e cuja
diferença, representa uma constante de redução que
deve ser adicionada algebricamente a todas as alturas
dos perfis de praia geradas pelo GPS, para reduzi-las
ao referencial de nível das marés. Dessa forma, os
DEMs gerados com base nas coordenadas
tridimensionais desses perfis representam a face da
praia sobre a qual a linha d´água se desloca livremente.

Nos anos seguintes, esses dados foram coletados
no dia 18 de Março de 2007 e no dia 19 de Abril de
2008, quando foram registradas as respectivas alturas
tidais e elipsoidais (ver tabela 1).

Ao processar os dados do GPS correspondentes
aos pontos que compõem os perfis de praia obtem-
se, originalmente, pontos coordenados (E

i
; N

i
; h

i
) dos

respectivos anos em que os dados foram coletados,
onde (E

i
; N

i
), são as coordenadas geográficas Leste e

Norte, espressas no formato do sistema plano

Figura 2. Foto da área de estudo.
Figure 2. Illustration of  study area.
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retangular UTM (Universal Transverso de Mercator)
e (h

i
) são as alturas GPS referidas ao elipsóide SAD

69 e que nesse estudo serão reduzidas ao referencial
de nível da maré, através da adição algébrica da
constante de redução (ki), conforme consta da Tabela
1. Dessa operação resultam pontos coordenados (E

i
;

N
i
; h’

i
), onde (h’

i
) são as alturas dos pontos dos perfis

de praia, agora referidos ao nível de redução das marés
(Tabela 2), na qual os pontos coordenados
representam os perfis de praia do respectivo ano do
monitoramento, cuja arquitetura de caminhamento
contempla a face de praia, desde a linha d´água até
ultrapassar a altura da suposta linha de espraio das
ondas (figura 3).

2.3. Veículo transportador da antena do GPS

A metodologia aqui utilizada identifica a linha de
costa entre as curvas de nível do DEM da área de

Tabela 2. Demonstrativo de alguns pontos coordenados dos anos 2006, 2007 e 2008,
cujas alturas GPS (h

i
) foram reduzidas para o referencial de nível das marés (h’

i
).

Table 2. Demonstrative of  some coordinated points in the years 2006, 2007 and 2008, whose GPS
heights (h

i
) were reduced to the referential of  tide’s levels (h’

i
) .

Tabela 1. Constantes de redução das alturas GPS para
o referencial de nível das marés.
Table 1. GPS heights reduction constants to the referential of
tide’s levels.

Figura 3. Amostragem da arquitetura da distribuição
dos perfis de praia. Os DEMs serão gerados com base
nos pontos coordenados desses perfis.
Figure 3. Sampling of  the beaches’ profiles distribution
architecture. The DEMs will be generated based on the points
coordinated in those profiles.

estudo, o qual, por sua vez será gerado com base nos
perfis de praia, estabelecidos por técnicas de
posicionamento tridimensional pelo GPS. Para gerar
esses perfis, uma das antenas do receptor GPS foi
conduzida sobre essa área, coletando dados no modo
dinâmico relativo, enquanto a segunda antena
permanecia sobre o marco de concreto, edificado na
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praia de Sauaçui. Nessa oportunidade, fez-se uso de
um veículo não motorizado, equipado como um
sistema de apoio triarticulado que manteve o conjunto
bastão-antena do GPS na direção da vertical durante
o deslocamento do veículo, bem como a sua
eqüidistância ao solo (figura 4).

grande energia e que espraiam livremente sobre a face
de praia. Rocha et al. (no prelo), mediu o run-up nessa
praia, através da diferença de altura entre o lençol
salgado da praia e alguns pontos da linha do
espraiamento, encontrando valores em torno de 23cm.
Apesar da evidente influência dos fatores
meteorológicos e astronômicos e da geomorfologia
da praia sobre a altura do run-up, conforme Ross
(2007), esse valor foi fixado, neste estudo, por tratar-
se de um monitoramento cujos padrões de
procedimentos devem ser mantidos.

2.5. Alturas de marés e correlação dos
referenciais verticais

A aplicação dessa metodologia está totalmente
vinculada com as alturas de marés, uma vez que o
indicador de linha de costa aqui adotado corresponde
a mais elevada HWL dos últimos vinte anos, acrescida
do run-up. Para isso, além de examinar a série histórica
de vinte anos do comportamento das marés, foram
reproduzidas as curvas de maré dos dias em que os
dados de campo foram coletados. Esse procedimento
é necessário porque a identidade entre os data verticais,
tidal e elipsoidal, requer o conhecimento
concomitante das alturas de um mesmo ponto nesses
dois referenciais.

Na medida do possível os levantamentos dos perfis
de praia foram efetuados durante a maré baixa. Esse
procedimento objetivou garantir a obtenção de perfis
mais abrangentes da face de praia e também minimizar
os erros referentes às medidas da altura da maré, em
virtude do estofo de vazante, durante o qual o nível
do mar, permanece estável por algum tempo, antes
de reverter o fluxo. Coletar dados do GPS na linha
d´água, requer a escolha de um local calmo (sem
ondas) ou o uso de um artifício apropriado para tal
fim, como por exemplo, o nível de um poço escavado
à beira mar, para possibilitar o conhecimento da altura
de um mesmo ponto nos referenciais tidal e elipsoidal.
A diferença entre essas alturas, corresponde a uma
constante de identificação entre esses referenciais.
Assim, para reduzir quaisquer alturas da face de praia,
geradas pelo GPS, para o referencial de nível das
marés, basta somar algebricamente, essa constante às
alturas GPS (figura 5). Os valores dessa constante,
relativos aos respectivos registros podem ser
examinados na tabela 1.

Figura 4. Foto do protótipo de um veículo apropriado
para transporte da antena do GPS.
Figure 4. Picture of  the prototype of  an appropriate vehicle
for transport of  the GPS antenna.

Como esse veículo não é motorizado, o
deslocamento da antena dar-se-á em baixa velocidade,
possibilitando ajustar a taxa de gravação do GPS de
modo a registrar um ou mais pontos por metro linear
de perfil de praia. Por outro lado, considerando que
uma maior quantidade de perfis na área de estudo,
poderia facilitar a interpolação das curvas de nível no
DEM, o grau de liberdade do operador foi limitado,
para que os perfis contemplem ao menos um ponto
da linha de costa a cada 25m.

2.4. Medição do run-up

A energia das ondas na praia de Sauaçui é bastante
amortecida pela barreira de recifes presente na
antepraia. Mesmo assim, o run-up das ondas integra a
definição do indicador de linha de costa dessa
pesquisa, pois ele representa um importante adicional
de altura da linha d´água nos locais com ondas de
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2.6. Método interpolador usado para gerar o
DEM

Nesse trabalho, o passo a passo do monitoramento
consistiu em reproduzir o DEM da área de estudo
com base nos perfis de praia, identificar a linha de
costa entre as curvas de nivel do DEM por
equivalência de altura e observar eventuais alterações
de traçado da linha de costa, superpondo os DEMs
correspondentes à face de praia dos anos 2006, 2007
e 2008. Os pontos coordenados dos perfis de praia
formam a base para geração dos DEMs, por
interpolação. Portanto, é importante observar a
arquitetura de distribuição dos perfis, a densidade dos
pontos que os constituem e a densidade dos perfis na
área de estudo, pois disso depende o desempenho do
método interpolador (Baptista et al., 2008b). Os testes
aplicados para comparar a eficácia de alguns métodos
interpoladores levando em conta a suavidade das
linhas interpoladas e a comparação entre as alturas
geradas pelo GPS e as respectivas alturas nos DEMs
produzidos pelos interpoladores, em alguns pontos
de controle, indicaram que no caso Sauaçui o método
Radial Basis Function (RBFs) produziu melhores
resultados. Os procedimentos de interpolação com
uso da função de base radial, utilizam o algoritmo
spline com tensão regularizada, para calcular o valor
de uma dada grandeza no espaço entre as amostras
ou observações a partir de uma combinação linear
dos valores observados, permitindo minimizar os
desvios entre valores observados e calculados, ao
tempo em que promove a suavização da superfície

gerada (Leite et al., 2007). Esse método proporcionou
a obtenção de modelos cujos pontos de controle
indicaram maior aproximação entre os valores
pontuais das ordenadas originais geradas pelo GPS e
as ordenadas geradas no DEM, além de produzir
curvas com melhor suavização.

Os DEMs da praia de Sauaçui referentes aos anos
2006, 2007 e 2008, foram gerados pelo programa
Surfer 7.0, usando como dados de entrada os pontos
coordenados (E

i
; N

i
; h’

i
). como as alturas h’

i
 são

relativas ao referencial de nível das marés, os modelos
gerados representam às respectivas superfícies sobre
as quais a linha d´água se desloca durante a livre
movimentação da maré, na qual a linha de costa
corresponde à curva de nível de altura equivalente ao
indicador adotado (figura 6).

Figura 5. Esquema de redução das alturas GPS ao
referencial de nível das marés.
Figure 5. GPS height Reduction Scheme to the referential of
tides’ level.

Figura 6. O DEM Sauaçui 2008 ilustra o produto final
gerado pelo método interpolador em cada época do
monitoramento, no qual a linha de costa, representada
pela curva de nível na cota 2,9 m, encontra-se em
destaque. Nessa figura também estão indicadas às
posições dos perfis de controle AA, BB e CC, gerados
através de nivelamento geométrico e reproduzidos
com base no DEM.
Figure 6. The DEM Sauaçui 2008 shows the final product
generated by the interpolator method in each monitoring season,
in which the shoreline, represented by the level curve in the
quota 2,9 m, is stressed. In this figure the profiles’ positions of
control AA, BB and CC also are indicated, generated through
the geometric capping, and reproduced based on the DEM.
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Os DEMs dos anos 2006 e 2007 foram gerados
de forma similar e serão usados adiante para análise
do comportamento no período monitorado.

2.7. Perfis de controle

O controle da precisão com que as linhas de costa
foram localizadas nessa pesquisa foi efetuado pela
comparação entre as medidas dos perfis AA, BB e
CC, indicados na figura 6. Em cada uma dessas seções,
foram elaborados dois perfis, sendo que um deles foi
reproduzido através de nivelamento geométrico
topográfico convencional e o outro foi reconstituído
com base nas curvas de nível do modelo gerado pelo
método interpolador. O controle consistiu em
comparar a posição de três pontos da linha de costa,
identificados nos perfis de uma mesma seção, caso a
caso, por equivalência de altura.

Os perfis gerados por nivelamento geométrico,
assim como os seus correspondentes, plotados a partir
do DEM, estão vinculados ao referencial de nível das
marés, ou seja, a cota de partida (linha d’água) proviu
da curva de maré, caso a caso. Isto significa que cada
ponto de partida não tem exatamente a mesma cota,
em virtude da dinâmica da maré. Entretanto, para
padronizar os procedimentos, suas origens foram
transpostas para o local da linha d’água na altura 1,3m.
Portanto, a partir desse ponto até o ponto de controle
na altura 2,9m (linha de costa), os perfis gerados por
nivelamento geométrico e os perfis plotados a partir
do DEM , caso a caso, deveriam ter a mesma extensão
(figura 7).

A comparação entre os perfis AA indicou uma
diferença no comprimento entre o perfil gerado por
nivelamento geométrico e o perfil reproduzido a partir
do DEM de 0,4m, e, nos perfis BB e CC, essas
diferenças foram da ordem de 0,5m e 0,6m,
respectivamente.

2.8. Erros

a) Erros instrumentais

Os posicionamentos pelo GPS no modo
diferencial relativo dinâmico contêm erros que
dependem do comprimento da linha de base. Segundo
Hofmann-Wellenhof  et al. (1998), a precisão
horizontal pode ser da ordem de 0,01 m e a vertical
0,02 m, acrescidas do fator 2ppm (variável, conforme

Figura 7. Os Perfis AA, BB e CC mostram como
foram efetivados os controles da precisão com que
as linhas de costa estão localizadas.
Figure 7. The profiles AA, BB and CC they show how the
precision controls in which the shorelines are localized were
made.

o modelo do equipamento). No caso Sauaçui, foram
utilizados receptores GPS de dupla freqüência, que
atendem a esse nível de precisão. Como os
posicionamentos dos pontos no interior da área de
estudo foram definidos com base no marco Sauaçui,
o fator de acréscimo será insignificante, pois a linha
de base é da ordem de 0,2km, para os pontos mais
afastados do marco. No caso Sauaçui, a qualidade dos
posicionamentos cinemáticos pode ser avaliada pela
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comparação das coordenadas do ponto da linha
d´água, gerado pelo método estático rápido no início
da coleta de dados e pelo método cinemático, durante
o deslocamento. Para isso, é necessário passar pelo
mesmo local em que se deu início à coleta dos dados
GPS. Essa avaliação leva em conta que as coordenadas
geradas pelo método estático rápido relativo, podem
ter precisão melhor que um centímetro (Segantine,
2005). Entretanto, ao gerar “o mesmo ponto” no
método cinemático, a taxa de gravação, apesar de alta,
não é contínua. Portanto, os pontos examinados, a
rigor, não serão exatamente os mesmos, embora muito
próximos. Daí essa verificação ser mais útil e mais
importante para avaliar a precisão com que a altura
do local observado foi medida, uma vez que na linha
d´água, esse valor é praticamente o mesmo, em um
curto intervalo de tempo e os erros de natureza vertical
são mais importante que os erros de natureza
horizontal, uma vez que os primeiros irão potencializar
os segundos no processo de interpolação das curvas
de nível.

Para avaliar a precisão da localização geográfica
da linha de costa, foram nivelados e contra nivelados
três perfis de praia, com nível ótico de precisão 2mm
+ 1ppm. Esses perfis iniciam na linha d´água e seguem
na direção perpendicular à linha de costa, até
ultrapassar a linha do espraiamento, de modo a
prevenir que a linha de costa seja interceptada. Como
os perfis têm cerca de 60 m de comprimento, o erro
final de nivelamento será da ordem de 1,8mm, desde
que, como neste caso, sejam corrigidos os desvios de
nivelamento causados pela curvatura de Terra, através
do uso da equação 1 (Espartel, 1982). Contudo, a
propagação desses erros no posicionamento
horizontal dos pontos em praias com rampa de 10%
será dez vezes superior.

também neste caso será necessário registrar os
instantes em que a régua é lida sobre a linha d’água.
Devido a isto, esse controle está associado a possíveis
erros cronológicos do pico das marés e será atenuado
se as medições forem efetuadas durante o estofo da
maré. Testes de verificação da diferença cronológica
realizados na região do experimento, através do uso
de um escalímetro e um cronômetro, identificaram
defasagem da ordem de 3 minutos, entre o tempo
médio do estofo e o momento do pico da maré,
registrado pela DHN (diretoria de hidrografia e
navegação). O erro de altura da maré nesse intervalo
de tempo depende do estágio de enchente ou vazante
em que a maré se encontra, considerando seu
comportamento sinusoidal e as pressões
meteorológicas sobre a amplitude da maré local,
conforme é citado em Vargas et al. (2008). No caso
Sauaçui, esse erro pode variar de 0 à 2,5cm. Isto
significa que o controle efetuado através dessa técnica
pode conter uma propagação de erros nos
posicionamentos horizontais de até 25cm nas praias
com rampa de 10%.

b) Erros metodológicos

Outras fontes de erro que precisam ser levadas
em conta nos posicionamentos pelo GPS no modo
cinemático relativo são: a verticalidade do conjunto
bastão-antena e a instabilidade na eqüidistância da
antena ao solo. Os desvios de verticalidade da antena
causam erros na posição geográfica dos pontos tanto
na escala horizontal, quanto na escala vertical, sendo
os primeiros mais significativos. Esses erros são de
natureza sistemática e foram praticamento eliminados
com o uso do veículo transportador da antena do
GPS, devido ao sistema de fixação triarticulado para
a antena. Como esse sistema mantém o conjunto
bastão-antena sobre o eixo da roda do veículo, a
eqüidistância da antena ao solo praticamente não
varia, mesmo quando o operador é substituído por
outro de altura não muito diferente.

c) Erros associados ao processo de interpolação

Para avaliar os erros devidos ao método
interpolador usado para gerar o DEM da praia de
Sauaçui, foram comparadas as alturas GPS de alguns
pontos de controle com as respectivas alturas nos
modelos gerados pelos interpoladores (figura 8).

2

2

D
H

R
H erro de nivelamento

D distância nivelada
R raio médio da Terra

 

 



(1)

A cota atribuída ao ponto inicial do perfil na linha
d’água foi subtraída da curva de maré do dia, em
consonância com o conceito que foi usado para
correlacionar os referenciais verticais. Portanto,
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Os pontos 1, 2, 4 e 6, estão localizados em partes
da área de estudo, nas quais os perfis seguem a
configuração básica, enquanto os pontos 3 e 5, estão
em lugares onde essa configuração foi reforçada por
um caminhamento adicional cruzado, de modo que a
densidade dos pontos é bem maior.

d) Erros associados à redução das alturas e a
inclinação entre os referenciais verticais

De acordo com Rocha et al. (2008), as reduções
de altura para o nível do mar causam pequenos erros
de posicionamento em virtude da diferença entre os
raios de curvatura dos referenciais verticais do GPS e
da maré, além de erros devido ao eventual não
paralelismo entre a curvatura do elipsóide e a
curvatura da linha d’água, ao longo da praia observada.
Segundo Rocha et al. (no prelo), na primeira etapa
dos estudos efetuados na praia de Sauaçui, os erros
nas medidas horizontais provenientes da redução das
alturas GPS para o nível do mar, foram inferiores ao
milímetro e os erros nas medidas verticais devido ao
não paralelismo entre a curvatura do elipsóide e a
curvatura da linha d’água, foram da ordem de 10mm,
e que, para mantê-los nessa ordem de grandeza em
trabalhos mais extensos, basta coletar novas alturas
GPS na linha d’água e re-observar a nova altura da
maré, recalculando a constante de redução das alturas
GPS para o referencial de nível das marés à espaços
regulares de 600m.

3. DISCUSSÃO E RESULTADOS

3.1. Indicador de linha de costa e curvas de maré

O indicador de linha de costa dessa pesquisa
corresponde á curva de nível de cota 2,9m acima do
referencial de nível das marés, relativo ao porto da
cidade de Maceió, no Estado de Alagoas, pois de
acordo com Rocha et al. (no prelo), o run-up das ondas
da praia Sauaçui foi estimado em 0,23m e a mais
elevada HWL local registrada nos últimos 20 anos,
foi de 2,70m.

As curvas de marés dos dias em que houve coleta
de dados GPS foram geradas com base nas tábuas e
tabelas de correção de marés publicadas pela DHN
(Diretoria de Hidrografia e Navegação) da Marinha
do Brasil. Através delas pode-se verificar as alturas
de marés nos respectivos instantes em que os dados
GPS foram coletados (figura 9).

Figura 8. Gráfico dos desvios padrão dos modelos
gerados pelos métodos interpoladores.
Figure 8. Standard deviations’ graphs height of  the models
generated by interpolator methods.

Figura 9. Curva de maré do dia 19 de Abril de 2008,
corrigida da diferença de longitude entre a estação
maregráfica de Maceió e Sauaçui. Esta curva
exemplifica como foram estimadas as alturas da maré
nos respectivos instantes em que a antena GPS foi
colocada sobre a linha d’água, em cada etapa do
monitoramento.
Figure 9. 19th April, 2008 tide curve, corrected of  the longitude
difference between the tide graphical station of  Maceió and
Sauaçui. This curve exemplifies how the tide’s heights were
estimated during the respective instants in which the GPS
antenna was put upon the water line, in each step of  the
monitoring.
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3.2. Redução das alturas GPS para o referencial
de nível das marés

As constantes de redução das alturas GPS para o
referencial de nível das marés (k

i
), correspondentes

as diferenças entre as alturas GPS (elipsoidais)
registradas na linha d’água e as alturas das marés nos
instantes concomitantes, são mostradas na Tabela 1.

Os pontos coordenados (E
i
; N

i
; h

i
), que constituem

os perfis de praia gerados pelo GPS, dão origem aos
conjuntos de pontos (E

i
; N

i
; h’

i
), onde (h’

i
) são as

alturas dos pontos dos perfis de praia, agora referidos
ao nível de redução das marés. (Tabela 2).

3.3. Monitoramento da linha de costa

Para visualizar as mudanças que ocorreram no
traçado da linha de costa Sauaçui entre os anos 2006,
2007 e 2008 fez-se à sobreposição dos DEM. Neste
caso, para não sobrecarregar a figura, as demais linhas
de nível do modelo foram retiradas, mantendo-se
apenas a linha de costa de cada ano do monitoramento
(figura 10).

As seções 1 e 4, indicadas na figura 10, localizam-
se nas proximidades dos extremos Sul e Norte da área
de estudos, respectivamente e as seções 2 e 3 estão
próximos aos limites do intervalo de praia semi-
obstruído pelas pedras e muros de proteção edificados
pelos proprietários dos imóveis ameaçados pela
erosão numa tentativa de fixar a linha de costa.

Os deslocamentos experimentados pela linha de
costa no período monitorado podem ser visualizados
integralmente, observando-se graficamente as
diferenças no traçado das respectivas linhas.
Entretanto esses deslocamentos também podem ser
quantificados analiticamente para quaisquer pontos
de interesse, com base na alteração das coordenadas,
através da relação trigonométrica dos triângulos
retângulos, onde o deslocamento da linha de costa
corresponde à hipotenusa e a variação das
coordenadas N e E do ponto observado corresponde
aos catetos (figura 11, tabela 3), conforme está
representado na equação 2.

Na seção 1 a linha de costa recuou cerca de 7m
no período 2006/2007; entretanto, avançou cerca de
5m no período 2007/2008, mantendo um recuo de
2m. Na seção 2 a linha de costa avançou cerca de
6,0m no período 2006/2007; entretanto, no período

2007/2008 recuou cerca de 7m, prevalecendo um
recuo de 1m. Na seção 3, a linha de costa recuou
cerca de 8,0m no período 2006/2007 e avançou 2,0m
no período 2007/2008, prevalecendo um recuo de
6,0m. E, na seção 4, a linha de costa manteve-se estável
no período 2006/2008.

Figura 10. DEMs dos anos 2006, 2007 e 2008,
sobrepostos. Esses DEMs mostram apenas a linha
de costa de cada ano e a posição das seções 1, 2, 3 e 4,
usadas para amostragem de deslocamentos pontuais
no período monitorizado. As demais curvas de nível
do modelo foram suprimidas para facilitar a
visualização.
Figure 10. DEMs from the years of  2006, 2007 and 2008,
overlapped. These DEMs show only the shoreline of  each year
and the position of the sections 1, 2, 3 and 4, used to sample
punctual displacement, in the monitored period. The other level
curves of  the model were suppressed in order to ease the
visualization.
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4. DISCUSSÃO

Várias técnicas baseadas na topografia
convencional, interpretação de imagens aéreas e
espaciais, GPS, ALS (airbone laser scaning) etc.,
podem ser utilizadas para localizar e monitorar linhas
de costa. Entretanto, a grande variedade de
indicadores de linha de costa consiste em um dos
fotores que mais dificulta o seu monitoramento.
Muitos pesquisadores, a exemplo de Moore et al.
(2006), têm citado a escolha dos indicadores e a
dificuldade de correlação dos referenciais verticais
entre as principais fontes causadoras de
inconsistências nos resultados.

O grande problema dos indicadores físicos é que
estes mudam de endereço de acordo com as marés e
suas marcas não são duradouras. O indicador de linha
de costa usado para esse monitoramento está definido
em Rocha et al. (no prelo) e corresponde a curva de
nível de altura equivalente a mais elevada HWL
registrada em uma série de vinte anos, acrescida da
sobre elevação de 0,20m devida ao run-up.

Uma das dificuldades em associar a linha de costa
com as alturas de marés está no referencial vertical,
sendo decorrente da vinculação entre o datum
ortométrico (geóide) e os referenciais de maré. Ocorre
que o nível do mar, a rigor, não segue o modelo geoidal
e o geóide, por sua vez, também não mantém uma
correlação constante com os data elipsoidais,
referência dos posicionamentos geográficos pelo GPS
(Shofield, 1993; Torge, 2001; Vanicek & Krakiwsky,
1986). Assim, a conversão entre as alturas medidas
nesses referenciais, na maioria das vezes depende de
informações pouco precisas, como ainda é o caso do
MapGeo 2004 que ainda contêm inconsistências da
ordem de 2m. Erros verticais dessa magnitude
transferem erros horizontais de até 20m nas praias
com declive de 10% e são inviáveis para detectar
pequenos deslocamentos da linha de costa, como os
que ocorreram na praia de Sauaçui, no período 2006/
2008, conforme foi mostrado na seção anterior, os
quais provavelmente são causados pela resultante das
forças oriundas da corrente gerada pela
desembocadura do Rio Sauaçui, das ondas e da
resistência gerada pelas pedras usadas para proteger
parte da praia.

A localização das linhas de costa desse estudo usou
a mesma técnica de redução das alturas dos perfis de

Figura 11. Detalhe ilustrativo da interceptação de uma
seção transversal à linha de costa, de onde podem ser
subtraídas as informações necessárias ao cálculo
analítico dos deslocamentos, no ponto de interesse.
Figure 11. Transversal section to the shoreline interception
illustrative detail from where the information needed to the
displacement analytic calculus in the interest point can be
subtracted.

Tabela 3. Demonstrativo de cálculo dos
deslocamentos pontuais, com base na variação das
coordenadas dos pontos das respectivas linhas de
costa, interceptadas pela seção perpendicular a estas
linhas no ponto de interesse.
Table 3. Demonstrative of  displacement punctual calculus,
based on the variation of  the points’ coordinates from the
respective shorelines, intercepted by perpendicular section to those
lines in the interest points.



105

César P. Rocha, Tereza Cristina M. Araújo, Francisco Jaime B. Mendonça
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):93-108 (2009)

praia gerados pelo GPS para o referencial de nível
das marés proposta em Rocha et al. (2008), através da
identidade das alturas de um mesmo ponto relativas
aos dois referenciais, por considerar que essa técnica
evita prováveis erros oriundos da conversão entre os
data verticais, tidal e elipsoidal.

O uso do posicionamento tridimensional pelo
GPS para localizar linhas de costa, consiste numa
opção metodológica em fase de teste nessa área do
conhecimento. Embora os posicionamentos
geográficos pelo GPS e a reprodução de relevos
baseada em perfis topográficos há muito tempo já
venham sendo utilizados, o processo aqui
desenvolvido vai além da simples aplicabilidade da
ferramenta GPS, quando agrega aos conceitos e
procedimentos já consagrados, uma caracterização
específica, associada ao uso que se destina. Por
exemplo, o conceito de linha de costa aqui abordado
permanece como a interface do mar com o continente,
no limite efetivo da atividade marinha (Ruggiero et
al., 2003; Suguio et al., 1985; Webster, 1988).
Entretanto, nessa pesquisa atribuiu-se ao indicador
de linha de costa um endereço espacial, ao representá-
la pela curva de nível de altura igual a mais elevada
HWL de uma série temporal, acrescida do run-up.
Isso significa atribuir à linha de costa uma
representação matemática inequívoca, vinculada ao
referencial de nível das marés, desvinculando-a das
marcas residuais deixadas ou não pelas marés passadas
e que a rigor não se repetirão. Dessa forma, é possível
manter os padrões de procedimentos necessários ao
monitoramento de uma linha de costa.

Além disso, o endereçamento adequado para um
indicador de linha de costa, precisa ser espacial, já
que os movimentos das marés não precindem da
escala vertical, sendo este um dos principais fatores
da intensa dinâmica da linha de confronto entre o
mar e o continente, cuja altura varia não só com as
amplitudes das marés como também com o run-up,
de porto a porto e os seus efeitos são propagados na
direção horizontal com diferentes intensidades, de
acordo com a declividade da face de praia. Portanto,
cabe aos pesquisadores de cada região verificar qual a
curva de nível que melhor representará a linha de costa
objeto de estudo, acrescendo-lhe a folga que julgar
necessária e suficiente.

Contudo, a associação de técnicas e equipamentos

provenientes de diferentes áreas do conhecimento
como a geodésia, a oceanografia e as interpolações
cumputadorizadas para reconstituir os relevos, requer
um tratamento adequado dos erros inerentes a cada
etapa do processo, para que os resultados sejam
produzidos em conformidade com as necessidades
do gerenciamento costeiro. Para isso, alguns cuidados
foram tomados, como por exemplo, a construção de
um pilar de concreto dentro da área de estudo. Essa
decisão teve por objetivo alguns aspectos técnicos
importantes, como a redução da linha de base e a
conseqüente facilidade em fixar a ambigüidade da fase
da portadora dos sinais GPS, usando algorítimo do
tipo OTF (on the fly). Assim, os pontos que
constituem os perfis foram gerados no modo
cinemático com linha de base muito curta, da ordem
de 0,2km, contribuindo para a obtenção de perfis com
precisão vertical da ordem de dois a três centímetros,
sendo que o posicionamento vertical é mais crítico
que o posicionamento horizotal (Hofmann-
Wellenhof  et al., 1998).

Os DEMs foram gerados com base nos perfis de
praia cujas alturas estão associadas ao referencial de
nível das marés. Como esses perfis foram
originalmente produzidos através de posicionamentos
pelo GPS, foi necessário estabelecer as alturas de um
mesmo ponto da linha d´água pelo GPS e pela curva
de maré, pois a diferença entre essas medidas
representa a grandeza que deve ser adicionada
algebricamente às alturas dos pontos dos perfis
gerados pelo GPS para reduzi-los ao referencial de
nível das marés. O uso dessa técnica tem a vantagem
de dispensar o conhecimento da altura da antena do
GPS, eliminando o erro sistemático dessa medida,
além de gerar um modelo que simula a face de praia,
permitindo visualizar o diferenciado deslocamento
horizontal da linha d´água nas áreas de baixa
declividade. Entretanto, é preciso que a altura da
antena do GPS seja mantida do início ao fim de cada
seção de trabalho. Nesse aspecto, o veículo
transportador da antena mostrou-se bastante eficaz e
com excelente relação custo-benefício, aumentando
a comodidade e o rendimento do operador, além de
praticamente eliminar os erros sistemáticos de
verticalidade e medidas da altura da antena, pois o
seu sistema de fixação triarticulado, mantém a
verticalidade do conjunto bastão-antena durante o
deslocamento, bem como a eqüidistância da antena
ao solo.
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A qualidade do produto final gerado por um
interpolador depende da densidade e configuração dos
pontos, da superfície a ser reproduzida. Assim, as
superfícies de alguns estudos como Baptista et al.
(2008b), foram melhor reproduzidas pelos métodos
TIN (Triangular Irregular Network) e Krig (Kriging), e em
outros como, por exemplo, Souza (2002), o melhor
método foi o IDW (Inverse Distance Weight), e ainda
outros, como Franke (1982) e Botelho (2005), optaram
pelo método NaN (Natural Neighbor). No caso Sauaçui,
o método de Radial Basis Function foi o interpolador
que melhor reproduziu a superfície da praia, devido
as melhores condições de minimização dos desvios
entre os valores observados e calculados e a melhor
suavização da superfície gerada.

Os posicionamentos da linha de costa da praia de
Sauaçui estão fundamentados nos perfis de praia
oriundos do levantamento tridimensional pelo GPS,
referidos ao pilar de concreto edificado nessa praia,
que por sua vez está vinculado ao marco 93206 do
SGB (Sistema Geodésico Brasileiro). A estabilidade
desses referenciais garante afirmar que as
transformações de linha de costa ocorridas nessa praia,
durante o período observado, devem-se
exclusivamente a sua morfodinâmica, já que também
não foram constatadas alterações da HWL tomada para
referência e o valor do run-up foi mantido para todos
os períodos do monitoramento.

No que diz respeito ao planejamento das atividades
de campo é preciso observar dois aspectos
fundamentais. O primeiro concerne ao prolongamento
dos perfis, que precisam ultrapassar os limites da zona
de espraiamento, de modo a garantir que a linha de
costa seja contemplada e o segundo diz respeito à
arquitetura dos perfis em planta, para evitar um
espaçamento muito longo entre um perfil e outro, que
dificultaria a geração do DEM pelo interpolador.
Algumas vezes a circulação do operador pode ser
limitada, como ocorreu na parte obstruída pelas pedras
na praia de Sauaçui, ou os sinais dos satélites do GPS
podem ser bloqueados, como é suscetível de acontecer
nas praias margeadas por aglomerados de edifícios. Na
configuração atual em que os perfis foram
desenvolvidos, constatou-se um rendimento da ordem
de 1,5 km por hora, que poderá ser melhor se o
trabalho visar exclusivamente à linha de costa, pois
nesse caso, os perfis poderão ser encurtados, passando
a ter a linha de costa como centro.

5. CONCLUSÃO

O comportamento geral da linha de costa da praia
de Sauaçui sugere variações sazonais, com
predominância de recuo no setor centro-norte. Os
perfis de monitorização plotados nos DEMs dos anos
2006, 2007 e 2008 indicaram recuo final da linha de
costa da ordem de 2 metros no extremo sul, 1 metro
no setor centro-sul, 6 metros no setor centro-norte e
razoável estabilidade no extremo norte da área de
estudo.

 A parte central da área monitorada encontra-se
semi obstruída pelo acúmulo de pedras e muros de
proteção que impedem a evolução natural da linha
de costa. Atualmente, as ondas se chocam contra esses
obstáculos nas marés altas de sizígia. Nesse
seguimento de praia, a configuração dos perfis
precisou ser adaptada, devido à limitação da circulação
do operador que conduzia a antena e por isto as curvas
geradas pelo método interpolador, apresentam
algumas ruturas, que denunciam incertezas no traçado
da linha de costa, nesse setor.

As mudanças que vêm ocorrendo na linha de costa
da praia de Sauaçui são influenciadas pelas correntes
geradas pela desembocadura do rio Sauaçui, que fica
0,6km ao norte da área de estudo, aproximadamente.
Em geral, os deslocamentos da linha de costa dessa
praia, mostraram-se de natureza sazonal, com claras
evidências de avanço no setor obstruído pelas pedras
e muros, na parte central da área monitorada e recuo
no setor centro-norte. Esses deslocamentos precisam
ser monitorados por mais tempo para quantificar a
sua velocidade e certificar a sua tendência, já que a
sazonalidade dos deslocamentos foi parcial, ou seja,
a linha de costa não retornou completamente ao local
de origem.

Os testes aplicados para avaliar a precisão com
que os modelos foram gerados denunciam a
importância da arquitetura dos perfis de praia, pois
os melhores resultados foram observados nos testes
das áreas com maior densidade e homegeneidade na
distribuição dos pontos. Uma boa relação custo-
benefício foi observada para afastamentos da ordem
de vinte e cinco metros, cujos DEMs resultam erros
verticais da ordem de 3,2cm. Covém salientar que
erros verticais dessa magnitude transferem erros
horizontais de 32cm em praias com rampa de 10% e
que nesta pesquisa os perfis de controle de localização
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da linha de costa indicaram desvios horizontais da
ordem de 60cm. Portanto, esse é um fator que precisa
ser observado na tomada de decisão de uso desta
técnica.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Departamento de
Engenharia Cartográfica da UFPE pela gentileza de
ceder os receptores GPS usados nesse estudo, a
CAPES pela concessão de uma bolsa de estudos
(primeiro autor) e a Universidade Federal de Alagoas,
pelo incentivo à capacitação do docente a ela
vinculado (primeiro autor).

BIBLIOGRAFIA

Baptista, P.B, Bastos, L.C., Bernardes, C.A., Cunha,
T.R. & Dias, J.A. (2008a) - Aplicação de
Metodologia de Monitorização GPS em Litorais
Arenosos. Geração de Modelos de Elevação do
Terreno. Revista de Gestão Costeira Integrada,
8(1):9-23. http://www.aprh.pt/rgci/pdf/
revista8f1_1.pdf

Baptista, P.B, Bastos, L.C., Bernardes, C.A., Cunha,
T.R. & Dias, J.A. (2008b) - Monitoring Sandy Shore
Morphologies by DGPS – A Pratical Tool to
Generate Digital Elevation Models. Journal
of  Coastal Research , 24(6):1516-1528.
(http://dx.doi.org/10.2112/07-0861.1)

Botelho, M.F., Silva da, C.R., Schoeninger, E.R. &
Centeno, J.A.S. (2005) - Comparação dos
resultados de interpoladores “Vizinho mais
próximo” e “Inverso de uma distância” no cálculo
de volume a partir de dados do laser scanner. Anais
do XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, p.
731-736, INPE, São José dos Campos, SP, Brasil.
Disponível em: http://urlib.net/ltid.inpe.br/sbsr/
2004/11.19.20.47

Espartel, L. (1982) - Curso de Topografia. 8ª. edição,
655p., Editora Globo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Esteves, L.S., Silva, A.R.P., Arejano, T.B., Pivel, M.A.G.
& Vrajane, M.P. (2003) - Coastal development and
human impacts along the Rio Grande do Sul
beaches, Brazil. Journal of  Coastal Research, SI35:548-
556.

Franke, R. (1982) - Scattered Data Interpolation: Test
of  Some metods, Mathematic of  Computations,
33(157):181-200.

Graham, D., Sault, M. & Bailey, J. (2003) - National
Ocean Service Shoreline – Past, Present, and
Future. Journal of  Coastal Research, SI38:14-32.

Hofmann-Wellenhof, B., Lichtenegger, H. & Collins,
J. (1998) - Global Positioning System – Theory and
Practice. 4st Edittion, Springer-Verlag, Inc.
(ISBN: 3-211-82839).

Leatherman, S. P. (2003) - Shoreline change mapping
and management along the U.S. East cost. Journal
of  Coastal Research, SI38:5-13.

Leite, E.P.F., Silva, J.S. & Gomes, G.S. (2007) -
Obtenção de Modelo Numérico do Terreno de
Alta Resolução Utilizando o Interpolador Spline
com Tensão Regularizada. II Congresso de Pesquisa e
Inovação da Rede Norte Nordeste de Educação Tecnológica.
João Pessoa, PB, Brasil. Disponível em
http://www.redenet.edu.br/publicacoes/
arquivos/20080922_103856_GEOM-012.pdf

Moore, L.J., Ruggiero, P. & List, J.H. (2006) -
Comparing Mean High Water and High Water Line
shorelines: Proxy Datum Offsets be Incorporate
into shoreline Change Analyses. Journal of  Coastal
Research, 22(4):894-905. (http://dx.doi.org/
10.2112/04-0401.1).

Morton, R.A. & Speed, F.M. (1998) - Evaluation of
shoreline and legal boundaries controlled by water
levels on sandy beaches. Journal of  Coastal Research,
14(4):1373-1384.

Muehe, D. (1996) - Geomorfologia costeira. In: Cunha
S.B. da & Guerra A.J.T., Geomorfologia: exercícios,
técnicas e aplicações. Bertrand Brasil, pp. 191-238, Rio
de Janeiro, RJ, Brasil. (ISBN: 8528605485).

Pajak, M.J. & Leatherman, S.P. (2002) - The high water
line as shoreline indicator. Journal of  Coastal
Research, 18(2):329-337.

Parker, B.B. (2003) - The difficulties in measuring a
consistently defined shoreline - the problem of
vertical referencing. Journal of  Coastal Research,
SI38:44-56.

Rocha, C.P., Araújo, T.C.M. & Mendonça, F.J.B. (no
prelo) - Methodology for Shoreline location using
the 3D-GPS positioning: a case study at Sauaçui
beach, Brazilian Northeast. Journal of  Coastal
Research, no prelo.

Rocha, C.P.; Araújo, T.C.M. e Mendonça, F.J.B. (2008)
- Aplicação de técnicas de posicionamento GPS
tridimensional para localizar linhas de costa: estudo

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/revista8f1_1.pdf
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/revista8f1_1.pdf
http://dx.doi.org/10.2112/07-0861.1
http://urlib.net/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.19.20.47
http://urlib.net/ltid.inpe.br/sbsr/2004/11.19.20.47
http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20080922_103856_GEOM-012.pdf
http://dx.doi.org/10.2112/04-0401.1
http://dx.doi.org/10.2112/04-0401.1


108

César P. Rocha, Tereza Cristina M. Araújo, Francisco Jaime B. Mendonça
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of  Integrated Coastal Zone Management 9(1):93-108 (2009)

de caso na praia de Boa Viagem, Recife/PE, Brasil.
Revista de Gestão Costeira Integrada, 8(2):127-137.
h t t p : / / w w w. a p r h . p t / r g c i / p d f / RG C I -
139_Rocha.pdf

Ross, J.L.S. (2007) - Geomorfologia, Ambiente e
Planejamento. 86p., Ed. Contexto, São Paulo, SP,
Brasil. , 1ª edição. (ISBN: 8585134828).

Ruggiero, P., Kaminsky, M. G. & Gelfenbaum, G.
(2003) - Linking proxy-based and Datum-based
shorelines on a high-energy coastline: implications
for shoreline change analyses. Journal of  Coastal
Research, SI38:57-82.

Segantine, P.C.L. (2005) - Sistema de Posicionamento
Global - GPS. 1ª edição, 364p., EESC/USP, Escola
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, SP, Brasil.

Souza, E.C.B. (2002) - Análises temporais de alta precisão
utilizando GPS para avalizção das variações volumétricas
ocorridas no ISTMO da Ilha do Mel. Dissertação de
mestrado, 149p. UFPR – Universidade Federal do
Paraná, PR, Brasil.

Suguio, K., Martin, L., Bittencourt, A.C.S.P.,
Dominguez, J.M.L., Flexor, J.M. & Azevedo,

A.E.G. (1985) - Flutuações do Nível do Mar
Durante o Quaternário Superior ao Longo do
Litoral Brasileiro e suas Implicações na
Sedimentação Costeira. Revista Brasileira de
Geociências, 15:272-286.

Torge, W. (2001) - Geodesy. Walter de Gruyter, 3rd
edition, 2nd. edition, 416p., Berlim, Alemanha.
(ISBN: 311070728, 9783111017072).

Vanicek, P. & Krakiwsky, E.J. (1986) - Geodesy,
The Concepts . Elsevier, Canadá, 714p.
(ISBN: 10-0444877754).

Vargas, C.I., Oliveira, F.S.B, Oliveira, A.S.B. &
Charneca, N. (2008) - Análise da Vulnerabilidade
de uma praia Estuarina à Inundação: Aplicação à
Restinga do Alfeite (Estuário do Tejo). Revista de
Gestão Costeira Integrada . 8(1): 25-43.
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/revista8f1_2.pdf

Webster (1988) - The Webster’s Ninth New Collegiate
Dictionary. 1564p., Merrian – Webster, Springfield,
MA, USA.

Zhang, K., Huang, W., Douglas, B.C. & Leatherman,
S.P. (2002) - Shoreline positions variability and
long-term trend analysis. Shore & Beach, 70(2):31-
35.

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/RGCI-139_Rocha.pdf
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/revista8f1_2.pdf

