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Resumo

A utilização de áreas de manguezais e de seus recursos é uma prática comum que sustenta inúmeras populações costeiras. No Brasil 
muitas delas estão sendo estudadas nos seus aspectos sócio-ambientais, entretanto, poucas pesquisas foram realizadas no litoral sul baiano. 
O objetivo deste trabalho foi caracterizar a utilização dos manguezais por parte dos moradores de Taipús de Dentro, enfocando aspectos 
relacionados à sobrevivência e exploração. Um total de 38 famílias foi entrevistado, aleatoriamente, no mês de outubro de 2003. As áreas 
de manguezal são utilizadas para moradia, sendo 90% das casas de alvenaria, despejo de lixo doméstico (92%) e instalação de fossas 
(80%). Foi constatado que 84% dos entrevistados exploram algum recurso do mangue, sendo que cerca de 69% destes, catam e pescam. 
Dentre os que catam caranguejos, 45% exercem esta atividade somente o período da andada. Para as artes de pesca, o manzuá foi o 
apetrecho mais mencionado (42%). Com relação aos recursos faunísticos, foi registrada a coleta de crustáceos, sendo o caranguejo o mais 
explorado (68%), de moluscos, onde a ostra representou 26% e a pesca de 11 tipos de peixes. Foi registrada a exploração da madeira, 
especialmente para a construção de residências. Foi observado que a exploração dessas áreas é realizada de forma oportunística, como 
modo de complementação ou substituição de renda. 

Palavras-chave: Exploração dos recursos, caranguejo-uçá, lixo domestico, Baía de Camamú

AbstrAct

The use of mangrove areas and their resources is a common practice that maintains a lot of coastal populations. Today in Brazil, these 
populations are been studied in a social and ecological way, however few researches have been made in the South of the Bahia State. The purpose 
of this work was to describe the use of the mangrove by the Taipús de Dentro´s residents focusing on survival and exploration aspects. A total of 
38 families were been interviewed, randomly in October 2003. The mangrove areas are used for building houses, dumping of household waste 
(92%) and installation of septic tanks (80%). The 90% of the interviewed live in masonry houses. The 84% of the people interviewed explore at 
least one kind of the mangrove resources. Approximately 69% of theses fish and catch animals. Among those who catch crabs, 45% are engaged 
in this activity only during the reproductive season. Between the fishing tools, the manzuá was the most mentioned (42%). The crustacean and 
mollusc catch was registered. Mangrove crab was the most explored crustacean (68%), while oyster (26%) was between the mollusks. The fishing 
for eleven kinds of fishes and the wood exploration was mention too. The exploration of those areas is carried out in an opportunistic way, as a 
complementing or replacing income.

Keywords: resource exploration, uçá crab, domestic trash deposition, Camamu Bay.
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http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-205_Vasques.pdf
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1.  INTRoDuÇÃo

Os manguezais são ecossistemas costeiros situados na 
interface entre os ecossistemas terrestres e marinhos. De 
maneira geral estão situados em áreas costeiras abrigadas 
(como estuários, baías e lagunas) de regiões tropicais e 
subtropicais (Alongi, 2002). Foram considerados, desde a 
década de 1970, como ecossistemas altamente produtivos, 
que contribuíam significativamente para fertilidade das águas 
costeiras devido à produção e exportação matéria orgânica 
para as áreas adjacentes (Odum & Heald, 1972; Day Jr. et al., 
1987; Alongi, 2002). As áreas dos manguezais são, portanto, 
de extrema importância para as populações ribeirinhas, uma 
vez que delas provém boa parte das proteínas de origem 
animal, tão essenciais para a sua subsistência. No entanto, 
este ecossistema apresenta um frágil equilíbrio o qual lhe 
confere uma baixa resistência, sendo assim fortemente 
modificado por ações antrópicas (Dahdouh-Guebas et al., 
2004; Hernández-Cornejo et al., 2005).

Os manguezais são muitas vezes considerados “terras 
improdutivas”, de pouco ou nenhum valor. Tal fato está 
associado ao desconhecimento da variedade de bens e serviços 
fornecidos por este ecossistema. As áreas de manguezal podem 
ser uma ótima opção para o turismo ecológico, práticas de 
educação ambiental, apicultura, aqüicultura, entre outros 
usos, além de exercer a função de “berçário” de várias espécies 
vegetais e animais. São ainda uma rica fonte de vários outros 
produtos como remédios, álcool, adoçantes, óleos, tanino e 
outros produtos de origem vegetal, empregados na cura de 
várias doenças (Constanza et al., 1997; Kaplowitz, 2001).

A concentração demográfica na zona costeira, e sua forma 
caótica de organização, fazem do ecossistema manguezal um 
dos mais pressionados pela ação antrópica. Mesmo com uma 
vasta legislação nas mais variadas escalas do poder, as quais 
estabelecem o manguezal como área de proteção permanente 
(APP) e dos esforços para o uso racional do meio, como o 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro Integrado 
(PNGC, 1990), é comum observar em áreas de manguezal 
práticas supressivas, como o corte e aterro da vegetação, 
lançamento de efluentes e resíduos domésticos e industriais, 
eutrofização, entre outros.

Essa postura ainda é possível devido à falta de 
conhecimento por parte da população da importância dos 
manguezais e das leis que protegem esse ecossistema, pelo 
descaso do poder público e órgãos não governamentais no 
cumprimento da legislação vigente, pelo aspecto visual do 
manguezal, historicamente tido como um lugar inóspito, e 
até mesmo pela falta de estudos locais que contribuam para 
uma discussão sobre o uso desse espaço.

A destruição deste sistema atinge fundamentalmente 
os pescadores que praticam a pesca de subsistência (sub-
mercantil), englobando os coletores de caranguejos e 
de moluscos, além dos pescadores de peixe de estuário, 
detentores de pequenas embarcações (Hernández-Cornejo et 
al., 2005). 

Entre os bens associados aos manguezais do Sul da Bahia, 
destacam-se os recursos pesqueiros (Fieldman, 2001). O uso 
destes é realizado, basicamente, por dois grupos de pessoas: 
um formado por aqueles que desenvolvem atividades de 
pesca como profissão e, o outro, composto por aqueles que 
encontram nessa atividade fonte alternativa de subsistência, 
porém de importância significativa. Peixes, crustáceos e 
moluscos são capturados por meio de diversas artes de 
pesca. No que diz respeito à utilização de recursos florestais, 
apesar de se constituir em prática ilegal, a madeira retirada 
do mangue é utilizada na construção de casas em áreas de 

manguezal aterradas, sendo Laguncularia racemosa a espécie 
mais utilizada (Vasconcelos, 2008). 

No caso específico da atividade pesqueira, os impactos 
ambientais mais relevantes são devido ao uso de tecnologias 
inadequadas, ocasionando a diminuição dos recursos 
pesqueiros, principalmente do caranguejo–uçá (Ucides 
cordatus).

A principal atividade no Município de Maraú é a pesca 
de subsistência, realizada de forma artesanal. Não existe uma 
associação de pescadores ou catadores. Não há assistência 
técnica, acesso a materiais de pesca, assistência médico-
hospitalar e social, beneficiamento com condições de 
higiene adequadas, entreposto e escoamento de venda. Isto 
deixa os pescadores sempre dependentes da intermediação 
(Bahiatursa, 2000). 

O objetivo deste trabalho é caracterizar a utilização das 
áreas de manguezal pela comunidade de Taipús de Dentro, 
enfocando aspectos da exploração de seus recursos vegetais 
e animais.

2.  mATeRIAL e mÉToDos

Para a caracterização da comunidade de Taipús de 
Dentro, quanto aos aspectos sócio-ambientais e quanto 
ao uso das áreas de manguezal em seu entorno, foram 
realizadas entrevistas padronizadas através de abordagem 
informal e aleatória. Estas entrevistas procuraram padronizar 
informações sobre a forma de ocupação da área (realização de 
derrubada de vegetação e aterro, p.ex.), o tipo de construção 
das residências, os cuidados com o ambiente (incluindo 
o destino dado ao lixo e aos efluentes domésticos), as 
atividades econômicas realizadas e a exploração dos recursos 
do manguezal (o que é explorado, com qual periodicidade e 
com que fim).

Um total de 38 famílias residentes foi entrevistado no 
período de 10 a 17 de outubro de 2003. A coleta dos dados 
foi realizada de forma quali-quantitativa, relacionando 
aspectos sociais com as atividades de subsistência e exploração 
dos recursos do manguezal local. Visitas ao manguezal, 
guiadas por membros da comunidade, foram realizadas para 
acompanhamento das atividades de extração de recursos. 
Foram ainda visitadas as residências dos entrevistados para 
visualização de quaisquer outros fatores que pudessem ser 
importantes na compreensão e interpretação dos dados. 
Todas as espécies citadas pelos moradores foram coletadas 
e identificadas até o menor nível taxonômico possível com 
auxílio de chaves apropriadas.

Todas as informações obtidas nas entrevistas foram 
tabuladas e analisadas. Uma lista das principais espécies 
exploradas pela comunidade foi produzida a partir do 
cruzamento dos dados disponibilizados nos questionários 
aplicados e da observação dos recursos presentes. As espécies 
foram identificadas com auxílio de literatura específica.

2.1  Área de estudo

A Baía de Camamú esta localizada na faixa marítima 
costeira denominada litoral sul baiano, possuindo uma 
extensa área de manguezais bem desenvolvidos e ainda 
pouco explorados (Paixão et al., 2010). A sua população, 
particularmente pescadores e marisqueiros, se caracteriza 
pela elevada dependência dos recursos naturais. 

O Município de Maraú, inserido na Baía de Camamú, 
possui uma área de manguezal de 37,6km2, sendo 18,8km2 

de floresta e 18,7km2 de apicum (Fig.1). Apesar de 
aparentemente bem preservada, apresenta áreas de aterro, 
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desmatamento e despejo de resíduos (Bahiatursa, 2000). 
Os manguezais de Taipús de Dentro são caracterizados 

por árvores de médio porte (3m), sendo Rhizophora mangle 
e Laguncularia racemosa as espécies dominantes. Apicuns 
ocorrem com freqüência no contorno dos manguezais 
existentes no Rio Taipús e entre a Ilha de Campinho e a 
Península de Maraú. Uma grande área localiza-se às margens 
da estrada que leva ao povoado de Taipús de Dentro 
(Bahiatursa, 2000). 

A maior parte dos entrevistados (76%) declarou viver de 
empregos temporários ofertados durante o verão, da extração 
de animais do manguezal e da pesca de subsistência realizada 
nas águas rasas próximas.

A obtenção de recursos naturais nas áreas de manguezal 
foi assumida por 84% dos entrevistados (Fig. 2), sendo 
utilizados recursos tanto de origem animal quanto vegetal 
– sendo este basicamente a madeira do mangue branco 
(Avicennia schaueriana) e do amarelo (Laguncularia racemosa) 
para construção de residências. Entretanto, segundo relatório 
da Bahiatursa (2000), o corte de espécies de mangue para 
lenha é uma constante na comunidade de Taipús de Dentro. 
Seus moradores, mesmo tendo conhecimento da proibição, 
mantém a prática. 

Figura 1. Localização da comunidade de Taipús de Dentro na 
península de Maraú.
Figure 1. Community of Taipús de Dentro location in Maraú Peninsula

3.  ResuLTADos e DIsCussÃo

A comunidade está estabelecida sobre área de substrato 
arenoso, acima do nível mais alto alcançado pelas marés, 
não tendo ocorrido derrubada e aterro do manguezal 
adjacente para construção de residências.  Apenas 10% das 
residências foram construídas de pau-a-pique ou de madeira. 
A construção em alvenaria domina a feição deste povoado. 
A água usada pela população é retirada do lençol freático e 
falta durante o verão. Não há rede de esgotamento sanitário, 
entretanto, 80% das residências possuem fossas sanitárias, 
geralmente situadas no quintal. O restante das casas despeja 
seus esgotos diretamente no manguezal. Inexiste efetivo 
atendimento médico e o transporte entre os povoados é 
insuficiente e deficitário - não existe ônibus, o principal 
meio de transporte é o barco. Existe coleta de lixo, porém 
apenas 8% dos entrevistados utilizam este serviço oferecido 
pela administração. O lixo é abandonado no ambiente em 
50% dos casos. O restante (42%) declarou que o queima e/
ou enterra no quintal, geralmente localizados no mangue, o 
que sugere um descaso com este ambiente.

Em função do baixo grau de escolaridade (32% da 
população é analfabeta e apenas 8% concluiu o segundo 
grau) há pouca perspectiva de obtenção de empregos formais. 

Figura 2. Comparação entre as diferentes formas de exploração 
dos manguezais. 

A – Exploração dos recursos naturais do mangue
  Não exploram nenhum tipo de recurso natural           
  Exploram algum tipo de recurso natural 

B – Formas de exploração dos recursos faunísticos
  Utilizam somente a catação         
  Utilizam somente a pesca  
  Utilizam a catação e a pesca

C – Período da exploração do caranguejo
  Fora do período de andada 
  Durante o ano todo 
  Somente na andada

Figure 2. Comparison of different forms of exploitation of 
mangroves.

A - Exploitation of natural resources of the mangrove
  Do not exploit any natural resource            
  Explores some kind of natural resource

B - Forms of exploitation of wildlife resources
  Use only use scavenging         
  Use only use fishing  
  Use scavenging and fishing

C - Period of the crab exploitation
  Outside of the “walk period” (“andada”) 
  Throughout the year 
  Just walked period in
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Entre os recursos de origem animal foram citadas diversas 
espécies de peixes, crustáceos e moluscos, para consumo próprio 
e/ou para comercialização. Embora em uma baixa freqüência, 
foi registrada a utilização de valvas de moluscos para confecção 
de objetos artesanais. 

Ainda na figura 2B pode-se observar que 69% dos 
entrevistados catam e pescam os animais, 19% somente 
pescam e 12% somente catam. Segundo Fieldman (2001), nos 
manguezais do Sul da Bahia, o uso dos recursos faunísticos 
é realizado, basicamente, por dois grupos de pessoas: um 
formado por aqueles que desenvolvem atividades de pesca 
como profissão e, o outro composto por aqueles que encontram 
nessa atividade fonte alternativa de subsistência, porém de 
importância significativa. 

O caranguejo verdadeiro ou de mangue (Ucides cordatus) e 
o guaiamum (Cardisoma guanhumi) são os principais recursos 
capturados no manguezal. Na figura 2C podem-se observar 
os períodos de obtenção dos mesmos. Grande parte dos 
catadores (45%) utiliza somente o período da andada para 
catar caranguejos, enquanto 39% catam durante todo o ano 
e 16% catam apenas fora do período de andada. Este tipo de 
atividade parece ser comum nas comunidades caiçaras do litoral 
baiano.  Brunet (2006) registrou junto a estudantes de uma 
escola pública estadual de ensino fundamental da comunidade 
de Baiacu, na Ilha de Itaparica, que a captura dos caranguejos 
durante as andadas é algo comum entre os jovens da comunidade. 
Segundo os entrevistados, as capturas são realizadas devido à 
relativa facilidade e a maior abundância de caranguejos durante 
este período. Por outro lado, tal comportamento parece 
refletir a participação, nesta atividade, de pessoas estranhas à 
mesma. A falta de “tradição” na arte foi apontada por parte 
da comunidade (48%) como responsável pelo comportamento 
irregular de muitos dos catadores. A “catação”, quando 
realizada neste período, é considerada predatória, pois é esta é 
a fase de reprodução dessas espécies. Esta atividade parece ser 
uma alternativa ocupacional dentro da pesca, à qual recorrem 
os pescadores em tempos de dificuldades. Comparada a outras 
atividades de pesca mais imprevisíveis, a catação do caranguejo 
durante as andadas pode ser considerada como uma estratégia 
de minimização de riscos, dada a pouca sazonalidade do recurso 
e a ocorrência em locais bem determinados. 

A comunidade apresenta uma diversificada utilização das 
artes de pesca. Isto pode ser observado tanto em relação aos 
petrechos utilizados quanto ao seu percentual de utilização  
(Fig 3). Foram citadas sete artes de pesca, sendo que cada 
pescador utiliza no mínimo duas delas de forma concomitante. 
O “manzuá” foi o petrecho mais mencionado (42%), seguido 
da pesca com linha (37%) e da rede comum (29%). O 
“manzuá” é um tipo de armadilha fixa, confeccionada com 
varas ou cipós entrelaçados, com uma abertura que permite a 
entrada, mas não a saída, do organismo a ser capturado. Pode 
ser “iscada” – quando é colocado um atrator no seu interior, ou 
”não iscada” quando é colocada na área de pesca sem nenhum 
atrator. Originalmente desenvolvida para a captura de pitús 
e outros crustáceos presentes em águas calmas é atualmente 
empregada na captura de lagostas e algumas espécies de 
peixes, além dos pitus e siris. Este também é o petrecho mais 
utilizado pela comunidade de Tanques, próxima a de Taipús 
de Dentro, sendo responsável por 68% da produção pesqueira 
local (Pacheco, 2006). Seu grande uso deve-se principalmente 
pela facilidade de manuseio. Por ser uma armadilha semi-fixa, 
não exige a presença do pescador. É colocada no local durante 
a maré baixa e retirada na baixamar seguinte, cerca de doze 
horas depois. Em Taipús de Dentro é utilizada para captura de 
crustáceos (principalmente siris e caranguejos), e peixes.

Elemento preocupante foi a citação da utilização de 
práticas predatórias como explosivos (bombas submersas, para 
peixes) e veneno (extraído do jaborandi, para catação), sendo 
o primeiro relacionado às pessoas externas à comunidade, 
enquanto a segunda, também aos moradores locais. A prática 
de pesca com bombas nesta região já tinha sido referida para 
a Ilha de Sapinhos (Oliveira, 2005). A pesca com explosivos, 
mesmo sendo considerada uma prática ilícita (Lei nº 9.605, 
de 1998), é bastante difundida nas comunidades pesqueiras 
do Nordeste. Os efeitos primários sobre a fauna marinha 
estão relacionados à pressão de explosão e, em alguns casos, 
aos efeitos químicos dos artefatos utilizados na confecção do 
explosivo, como nitrobenzeno e cloronitrobenzeno. No caso 
dos efeitos secundários, a onda de choque é transferida do 
meio para o corpo do animal, gerando efeitos deletérios à 
fauna marinha (Ostrensky et al., 2002).  Na Baia de Todos os 
Santos (BTS), esta atividade vem sendo utilizada há muitos 
anos (Aguiar Jr. & Dias, 2007; Silva & Nascimento, 2009), 
sendo registradas ocorrências nas localidades de Salvador, 
Paraguaçu, Maragogipe, Itaparica,Vera Cruz, Salinas da 
Margarida, São Francisco do Conde, Saubara, Madre de 
Deus, Ilha de Carapituba, Manguihos, Rio Paraguaçu e 
Cachoeira (SEMA, 2008). O uso de produtos químicos, 
como agrotóxicos, tanto para a catação (caranguejo uçá) 
como na pesca (peixe e camarão), é comum em muitos 
estados (CEPENE & CEPNOR, 2000). Por exemplo, em 
Iguape, litoral sul de São Paulo, é comum a introdução de 
pedras de carbureto no interior das tocas do caranguejo uçá. 
Além de proibida, esta técnica torna a carne do caranguejo 
imprópria para consumo (Pinheiro & Fiscarelli, 2001).

Neste estudo não foi registrado uso de agrotóxicos 
na captura do caranguejo uçá ou do guaiamum. Todos os 
entrevistados afirmaram utilizar a técnica do “braceamento” 
e do “tapamento” com materiais do mangue para obtenção 
dos caranguejos. Entretanto, é importante ressaltar que foi 
elevada a captura durante o período da “andada” e que foi 
reportada a intensiva atuação de pessoas sem “tradição” 
de coleta (desempregados, pessoas fora da comunidade, 
adolescentes e mulheres) nesta atividade. Uma declaração, 
não confirmada por outros entrevistados, menciona o uso de 
água sanitária (despejada diretamente na toca) para captura 
do caranguejo uçá.

Dentre os principais grupos filéticos utilizados pela 
comunidade, os crustáceos são os mais explorados (86%). 
Além destes também são intensamente utilizados os peixes 
(76%). Moluscos formam um grupo menos expressivo para 
esta comunidade (34%) (Fig. 4). 

Figura 3. Principais artes de pesca da comunidade de Taipús de 
Dentro.
Figure 3. Principal fishing in Taipús de Dentro community.
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Entre os crustáceos, o recurso mais explorado foi o 
caranguejo uçá ou verdadeiro (Ucides cordatus) (68%), 
seguido pelo siri (Callinectes spp.) (53%), pelo aratu 
(Goniopsis cruentata) e pelo camarão (Farfantepenaeus spp) 
(24% cada).

O caranguejo uçá é o mais valorizado na região, por ser 
é consumido inteiro, ter melhor aceitação e ser fácil de ser 
conservado. O siri e o aratu são mais consumidos na forma 
de “catado” (termo localmente utilizado para a carne de siri 
ou caranguejo após o beneficiamento, o qual consiste na 
separação da carne e da carapaça). A produção do “catado” 
exige um número maior de organismos, bem como de mão-
de-obra. 

O caranguejo-uçá é considerado um recurso pesqueiro de 
elevado valor sócio-econômico em todo Nordeste. A atividade 
de captura deste animal contribui para a geração de emprego 
e renda nas comunidades pesqueiras que vivem nas zonas de 
estuários, principalmente naquelas onde a pesca é exercida 
de forma mais primitiva, uma vez que estas encontram mais 
dificuldades em suprir suas necessidades para subsistência. 
O método tradicional de captura do caranguejo é conhecido 
como “braceamento” e consiste na introdução do braço do 
catador na toca até encontrar o animal. Através do tato e 
da posição do sol, o catador tem a percepção da posição do 
mesmo para que o segure de forma correta, não permitindo 
que o mesmo prenda as garras na lama ou nos dedos do 
pescador, além de poder retirá-lo do substrato rapidamente e 
íntegro. Em Canavieiras (sul da Bahia), além desta técnica de 
coleta, os catadores realizam o “tapamento”, que consiste na 
obstrução da abertura da toca com raízes e sedimentos para 
que o caranguejo suba à superfície para a sua reconstrução, 
facilitando a captura. No entanto, o “Acordo de Pesca de 
Canavieiras”, instituído na Instrução Normativa n° 83, de 5 de 
janeiro de 2006, proíbe qualquer tipo de técnica, com exceção 
do “braceamento”, para a captura do caranguejo-uçá. No 
município de Caravelas (sul da Bahia), a técnica comumente 
utilizada é o “gancho”, que consiste em um vergalhão com 
ponta curvada ou uma haste de madeira com uma alça de 
vergalhão amarrada na ponta. Os coletores vão introduzindo 
verticalmente o gancho na lama, sucessivamente, até bater 
no caranguejo, para depois removê-lo (Schmidt et al., 2006). 
Na Ilha de Sapinhos é utilizado tanto o “braceamento” como 
o “tapamento” (Oliveira, 2005).

Neste estudo, não foi registrado o uso da “redinha” para 
capturar caranguejo, embora tal prática tenha se tornado 
comum, especialmente, nos estados do Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e em outros trechos do 
litoral baiano (CEPENE & CEPNOR, 2000).

A prática da catação do siri e do aratu é geralmente 
realizada por mulheres e crianças, enquanto que a do 
caranguejo, pelos homens. A pressão sobre este grupo se 
intensificou depois da mortalidade de caranguejos nos 
manguezais (Oliveira, 2005). Na Ilha de Tanque, os siris 
são utilizados para o preparo do “catado” (Pacheco, 2006), 
enquanto que na de Sapinhos, os siris são utilizados como 
iguarias para os turistas. Na comunidade de Taipús de 
Dentro foram identificadas cinco espécies de siris (Callinectes 
bocourti, C. danae, C. exasperatus, C. larvatus e C. ornatus). 
Aparentemente, C. danae e C. exasperatus são comercializados 
inteiros, enquanto os demais são empregados para o “catado” 
que é voltado para a subsistência familiar. O aratu (Goniopsis 
cruentata) é comercializado como “catado” e consumido pela 
própria comunidade. 

Camarões são pescados dentro da baía de Camamu. 
A maior parte do produto obtido é composta por juvenis 
de camarão rosa (Farfantapenaeus spp). Alguns pescadores 
possuem autonomia em seus barcos para pescarem mais 
próximo à barra da Baía. Estes conseguem incluir na 
sua produção o camarão sete barbas e o branco, em 
pequenas quantidades. O principal objetivo desta pesca é a 
comercialização. Entretanto, em função do pequeno porte 
do recurso mais capturado (juvenis do camarão rosa) que 
apresenta baixo valor de mercado e da baixa captura dos 
adultos de sete barbas, a pesca de camarão tem pequena 
importância na economia local.

Foram citados pela comunidade 11 tipos de peixes 
explorados sem ordem de preferência (Tab. I). Estes são 
utilizados tanto para fins de comercialização quanto para 
subsistência. No entanto, a baixa quantidade de citações de 
peixes constatadas nas entrevistas, quando comparadas aos 
outros grupos, pode estar associada à necessidade de um 
maior investimento econômico na aquisição dos petrechos 
de pesca. Nesta comunidade a maior finalidade da obtenção 
de pescado é a sua venda aos comerciantes locais e das 
adjacências, embora um grande número tenha declarado 
que o objetivo final inclui ainda o consumo familiar. Pode-se 
perceber que a família mais importante para esta comunidade 
é a Família Lutjaniidae, que inclui a cioba, os vermelhos e as 
caranhas, com bom valor de mercado, seguida pela Família 
Centropomidae (robalos).  

A prática da catação dos moluscos é geralmente realizada 
por mulheres e crianças. A ostra (Crassostrea rhizophora) 
foi o recurso mais explorado (26 %), seguido pelo sururu 
(Mytella guyanensis) (24 %), lambreta (Lucina pectinata) (13 
%) e chimbimbinha (Tagelus plebeius) (8 %). A ostra foi a 
única espécie da epifauna local explorada comercialmente, 
sendo retirada das árvores do mangue, enquanto que os 
todos os outros são representantes da infauna, coletados 
principalmente nas áreas lamosas.

A exploração dos recursos existentes no manguezal é regida 
pelas necessidades assumidas pela comunidade. Recursos 
vegetais são extraídos, mesmo havendo o conhecimento de 
sua ilegalidade, para atender as demandas de construção e 
reforma das casas. A exploração dos recursos faunísticos é, 
possivelmente, regida pelo seu valor de mercado, sendo deste 
modo, os produtos mais valorizados os mais procurados pela 
comunidade. 

Figura 4. Recursos faunísticos explorados pelos moradores da 
comunidade de Taipús de Dentro.
Figure 4. faunal resources exploited by the community residents of  
Taipús de Dentro.
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4.  CoNsIDeRAÇÕes FINAIs

A relação da comunidade de Taipús de Fora com o 
manguezal em seu entorno pode ser caracterizada como 
uma relação de exploração direta. A maioria das residências 
tem seu “quintal” ou “área de uso da casa” instalado dentro 
do manguezal e nele são depositados os resíduos sólidos 
(enterrados, queimados ou abandonados) e os efluentes 
domésticos. Essa postura evidencia a visão de “área de 
depósito” ou “área sem serventia” atribuída ao sistema. 

Uma fração significativa da comunidade (> ¾) vive da 
extração de vegetais e animais do manguezal e da pesca de 
subsistência realizada nas águas rasas próximas.

Entre os recursos de origem vegetal destaca-se a extração 
de madeira para construção e reparo de residências, muito 
embora esta seja uma prática proibida. 

O uso dos recursos faunísticos é realizado, basicamente, 
por dois grupos de pessoas: um formado por aqueles que 
desenvolvem atividades de coleta e pesca como profissão e 
que tem nelas a sua “tradição”, e um outro composto por 
aqueles que encontram nessa atividade fonte alternativa de 
subsistência, porém de importância significativa. 

Crustáceos são os organismos mais explorados, seguidos 
pelos peixes e moluscos. 

O caranguejo uçá (Ucides cordatus) é o principal 
recurso capturado no manguezal. Nesta atividade fica 
evidenciada a divisão entre os catadores tradicionais e os 
catadores por “oportunidade”. Os tradicionais atuam em 
práticas classificadas como não predatórias e autorizadas: 
coleta por “braceamento” e, em menor escala, por 
“tapamento”, respeitando os períodos estabelecidos por lei 
para a captura. Os catadores por “oportunidade” coletam 
indiscriminadamente ao longo do ano (inclusive durante 
a “andada”) e desconhecem os processos e relações entre a 
fauna e o ambiente. A “catação”, para este grupo de pessoas, 
parece ser uma alternativa ocupacional, à qual recorrem em 
tempos de dificuldades. Comparada a outras atividades de 
pesca mais imprevisíveis, a catação do caranguejo durante 
as “andadas” pode ser considerada como uma estratégia de 
minimização de riscos, dada a pouca sazonalidade do recurso 
e a ocorrência em locais bem determinados. 

Embora a comunidade apresente uma diversificada 
utilização de artes de pesca suas atividades estão concentradas 
no uso daquelas que representam menor investimento 
financeiro, são de fácil utilização e dispensam o trabalho 
associativo.
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Tabela 1. Principais espécies-alvo utilizadas pela comunidade de Taipús de Dentro.
table 1. Main target species used by the community of  Taipús de Dentro.

CLAssIFICAÇÃo Nome PoPuLAR Nome CIeNTÍFICo

moLusCos
Chimbimbinha

Lambreta
Ostra

Sururu

Tagelus plebeius
Lucina pectinata

Crassostrea rhizophora
Mytella guyanensis

CRusTÁCeos

Camarão rosa
Camarão branco

Camarão sete-barbas
Caranguejo-Uçá

Aratu
Siri

Farfantepenaeus spp.
Litopenaeus schmitti
Xiphopenaeus kroyeri

Ucides cordatus
Goniopsis cruentata

Callinectes spp.

PeIXes

Agulhinha
Ariacó

Caranha
Carapeba

Cioba
Mero

Robalo
Sardinha
Tainha

Vermelho
Xaréu

Hemiramphus brasiliensis
Lutjanus synagris

Lutjanus spp.
Diapterus rhombeus

Lutjanus analis
Epinephelus spp.
Centropomus spp.

Sardinella brasiliensis
Mugil spp.

Lutjanus spp.
Caranx spp.
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RESUMO

A caracterização estrutural da vegetação de um manguezal subsidia ações conservacionistas, além de constituir importante ferramenta 
na avaliação de resposta desse sistema às condições ambientais existentes. Este estudo teve por objetivo caracterizar a composição florística 
e estrutura fitossociológica do bosque de mangue do Rio Cururupe. A área de cerca de 30ha está localizada a aproximadamente 12km ao 
sul da cidade de Ilhéus-BA. Foram delineados quatro transectos perpendiculares ao rio em três seções paralelas (I, II e III). As medidas 
foram tomadas utilizando o Método do Quadrante Centrado. Foram registradas apenas duas espécies de árvores: Laguncularia racemosa 
(L.) Gaertn. F. e Rhizophora mangle L. Identificaram-se seções bem definidas nos transectos a, c e d. L. racemosa foi a espécie dominante. 
A área mais próxima à linha de costa é a mais jovem.  De forma geral, a vegetação é pouco desenvolvida (pequena altura e muitos 
indivíduos por unidade de área) caracterizando áreas jovens ou muito modificadas. A elaboração de um plano de gerenciamento se faz 
necessário, uma vez que o local é considerado como um ponto focal do desenvolvimento turístico no litoral sul da Bahia, hoje uma das 
fontes prioritárias da economia de Ilhéus

Palavras-chave: caracterização estrutural, biogeografia, antropização, mangue.

ABSTRACT

The structural characterization of the mangrove vegetation bases conservation actions and is an important tool in the evaluation of the system 
reply to the current environmental conditions, as well as to eventual impacts. The aim of this study was to characterize floristic composition 
and phytosociological structure of Cururupe River mangrove forest. The area of about 30ha is located around 12km to south of Ilheus city. Four 
transects, perpendicular to the river, were delineated in three parallel sections (I, II, and III). The measures were taken using the Point-Centered 
Quarter Method. Only two species of trees were recorded: Laguncularia Racemosa (L.) Gaertn. F. and Rhizophora mangle L. It was identified 
some well defined sections in transects a, c and d. L. racemosa was the dominant species. The area closer to the shoreline is youngest . Generally, the 
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1.  INTRODUÇÃO

O manguezal é um ecossistema costeiro, característico 
de regiões tropicais e subtropicais, situado na interface entre 
os ambientes terrestres e marinhos. Sujeito ao regime das 
marés apresenta sedimentos predominantemente lodosos, 
com baixos teores de oxigênio dissolvido. A vegetação é uma 
floresta inundada constituída por espécies lenhosas típicas 
(Schaeffer-Novelli, 1995).

Os manguezais ocupam uma fração significativa do 
litoral brasileiro, cobrindo cerca de 6.800km, ou seja, 
aproximadamente 92% da linha de costa (Maia et al., 2005). 
Estendem-se do extremo norte no Oiapoque, Estado do 
Amapá (4o30’N), até seu limite sul na Praia do Sonho, em Santa 
Catarina (28o53’S) (Maia et al., 2005). Essa área representa 
1,38 milhões de hectares (13.800 km²), correspondendo a 
cerca de 50% da área total de mangues das Américas (Kjerfve 
& Lacerda, 1993), sendo a terceira maior área de manguezal 
do mundo (FAO, 2007).

Na Bahia estima-se que a área de manguezais seja 
aproximadamente de 1000km², distribuídos ao longo de 
1.181 quilômetros de costa (Ramos, 2002). Os maiores 
bosques estão entre os municípios de Valença e Maraú, e nos 
municípios de Canavieiras e Caravelas, ocupando uma área 
de 70.000 hectares. 

As árvores que compõem a vegetação inundada pertencem 
aos gêneros Rhizophora, Avicennia e Laguncularia. Quatro 
espécies ocorrem na costa baiana: Rhizophora mangle L. 
(mangue vermelho), Avicennia germinans (L.) Stearn (mangue 
preto) e A. schaueriana Stapf e Leechman ex Moldenke, 
(mangue-siriúba), e Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. 
(mangue-branco) (Ramos, 2002).

Sua estrutura possibilita a manutenção de diversos habitats 
propícios à proteção contra predadores, reprodução, desova e 
crescimento de diversas espécies marinhas ou de água doce. 
Permite também o abrigo de numerosas espécies terrestres na 
vegetação (Delabie et al., 2006). Em contrapartida, manguezais 
são favoráveis à instalação de portos e à fundação e expansão 
de cidades, sofrendo, como conseqüência, desmatamento, 
aterramento, eutrofização, entrada de elementos estranhos 
no sistema (poluição química e orgânica, invasão por espécies 
exóticas) e impactos de outras naturezas (Macintosh & Ashton, 
2005). Os impactos antrópicos podem causar alterações nas 
propriedades físicas, químicas e biológicas do ecossistema, 
refletindo-se diretamente nas relações socioeconômicas da 
população dependente desse meio.

O conhecimento procedente de levantamento 
fitossociológico possibilita a avaliação do estágio de 
desenvolvimento da floresta (Gama et al., 2007), permitindo 
o planejamento de estratégias conservacionistas (Almeida 
& Souza, 1997) e constituindo importante ferramenta 
para estudos sobre as respostas desse sistema às condições 
ambientais existentes (Soares, 1999).

No Município de Ilhéus (39°00 - 39°04‘ W, 14°44‘ - 14°51‘ 
S) os manguezais ocupam uma área de aproximadamente 
1.272ha (PMAN, 1994). Os mais representativos estão 
situados próximos à zona urbana, ao longo das margens dos 
rios Almada, Cachoeira, Fundão e Santana, e em suas ilhas. 
São percebidos pela população de baixa renda como sendo 
a mais evidente alternativa para solução de seu problema de 
moradia, havendo, desde a década de quarenta, uma forte 
ofensiva a esses sistemas, resultado das crises cíclicas da 
principal fonte de divisas da região, a monocultura do cacau 
(Andrade, 2003; Martins, 2007). Sua degradação começou 
de modo significativo na década de 40, coincidindo com o 
início das crises cíclicas do cacau, principal base econômica 
da cidade. Houve uma acelerada expansão urbana, sendo 
ocupados quase todos os espaços vazios das zonas centrais, 
enquanto surgiram bairros sobre o manguezal ali existente. 
O mesmo modelo de expansão prosseguiu nas décadas 
posteriores, nas direções norte, oeste e sul (Andrade, 
2003). Esse cenário teve como conseqüências negativas 
a transformação dos manguezais em depósitos de lixo, a 
terraplanagem para construção de imóveis, o despejo de 
esgotos, entre outros (Martins, 2007). No seu perímetro 
urbano, os principais tensores sobre os manguezais são a 
redução do aporte fluvial e do aporte de nutrientes de origem 
continental, o aterro ou sedimentação crônica e o corte. Esses 
tensores interferem, fundamentalmente, na natureza da fonte 
primária de energia, comprometendo assim o desempenho 
de suas funções ecológicas. De acordo com Faria-Filho et al. 
(2002), num período de 58 anos (1944-2002), 4,5% da área 
original foi descaracterizada devido à expansão urbana. 

Fora da zona urbana de Ilhéus, este sistema sofre 
impactos que não decorrem somente da expansão urbana, 
visível principalmente através da especulação imobiliária. 
A região do estuário do Rio Cururupe (14°50’60”S; 
39°01’60”W) está localizada a cerca de 12km ao sul da 
cidade de Ilhéus. É uma área considerada de alta qualidade 
ambiental e paisagística (TCBR, 2002; Martins et al., 2008), 
facilmente acessível através da BA-001 Ilhéus-Canavieiras. 
Nele existe uma pequena infra-estrutura turística, uma vez 
que suas águas são utilizadas para lazer e recreação, tanto 
por habitantes locais como por turistas (Alves & Souza, 
2005). Próximo ao estuário, o manguezal do Rio Cururupe 
ocupa uma área de aproximadamente 40ha (Martins et 
al., 2008). As modificações antrópicas que esta área vem 
apresentando podem acarretar sérios problemas ambientais 
e, consequentemente, sociais.

O presente estudo tem por objetivo caracterizar a 
composição florística e a estrutura fitossociológica atuais do 
bosque de mangue do Rio Cururupe.

vegetation is little developed (small height and many individuals per surface unit) characterizing young or much modified areas. The elaboration 
of a management plan becomes necessary since the place can be considered as a focal point of tourism development in the coast of southern Bahia, 
today one of the primary sources of the Ilhéus economy.

Keywords: structural characteristics, biogeography, anthropic, mangrove.
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2.  MATERIAL E MÉTODOS

Foram delineados quatro transectos perpendiculares 
ao Rio Cururupe, localizados em três seções paralelas, 
denominadas seções I, II e III. As medidas foram tomadas 
utilizando o Método do Quadrante Centrado – PCQM 
(Point-Centered Quarter Method) (Schaeffer-Novelli & 
Cintrón, 1986; Mitchell, 2001). Para escolha dos transectos 
foram observados a representatividade do bosque, as áreas 
prioritárias e o acesso. A seção I (transecto a) localiza-se 
próxima à desembocadura do Rio Cururupe, a II (transectos 
b e c) a 300 metros da primeira e a III (transecto d) a 200 
metros da segunda, em sentido à montante (Figura 1).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram registradas apenas duas espécies arbóreas no 
estuário do Rio Cururupe: Laguncularia racemosa (L.) 
Gaertn. F. e Rhizophora mangle L. O primeiro transecto (a), 
localizado próximo à praia e na área de maior concentração 
humana, apresenta-se com as árvores de menor altura média 
(2,6m) dentre os perfis observados (Figura 2). Rhizophora 
mangle está presente apenas nos 15 metros iniciais e finais. 
Este setor é dominado por Laguncularia racemosa, freqüente 
em todos os pontos amostrados com elevada densidade de 
troncos (Tabela 1), sugerindo colonização recente. A ausência 
de rebrotas sugere baixa atividade de exploração de madeira 
no local. Entretanto, pela proximidade com a área onde foi 
implementada a estrutura turística, os efeitos antrópicos 
(deposição de lixo e efluentes domésticos e aterramento, 
entre outros), podem estar influenciando na concentração 
de sais e detergentes na água de percolação (Alves & Souza, 
2005).

A segunda seção é a mais extensa, cobrindo as duas 
margens. A faixa direita (b) é dominada por R. mangle, 
presente em todos os pontos, apresentando indivíduos com 
altura superior a nove metros. Essa faixa apresenta apenas 
quatro indivíduos de L. racemosa, representando 11,43% do 
total amostrado. No trecho final, em direção ao continente, 
estão presentes grupos de indivíduos adultos e já férteis de 
R. mangle, com porte inferior a dois metros (Figura 3). A 
salinidade intersticial elevada (média de medidas tomadas 
com refratômetro superior a 48) é, possivelmente, a 
responsável por esta resposta fisiológica.

Na margem esquerda, transecto c, há dominância de 
R. mangle da franja, até os 20 metros iniciais e a partir dos 
70 metros, até o último indivíduo (Figura 4). As árvores 
de L. racemosa estão inseridas numa área de sedimentação 
recente (meandro abandonado), o que pode ser a causa da 
baixa altura média (3,9m) quando comparada com a faixa 
de R. mangle subseqüente. Além de ser uma área recente, 
as árvores presentes podem estar refletindo uma situação 
de estresse salino em virtude dos altos valores registrados 
nesse sub-bosque. A densidade de troncos do transecto c é 
o menor de todo o manguezal (Tabela 1), refletindo o bom 
desenvolvimento deste.

O último transecto (d) (Figura 5), mais afastado da 
linha de praia, e localizado à esquerda, possui zonação bem 
definida alternando R. mangle e L. racemosa. Esse setor é o 
que apresenta maior altura média (7,1m).

Houve a formação de seções de bosques bem definidas nos 
transectos a, c e d. No transecto b, o mais extenso, R. mangle 
foi a espécie dominante, embora L. racemosa seja a espécie 
melhor representada em todas as outras áreas analisadas. 

Figura 1. Localização dos transectos na área de estudo.
Figure 1. Location of transects in the study area.
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Figura 2. Perfil fitossociológico para a área a, estuário do Rio Cururupe, 
Ilhéus, Bahia. As barras alternadas em branco e preto correspondem à 
distância de 10m. RC = Rio Cururupe.
Figure 2. Phytosociological profile of area a, Cururupe River estuary, 
Ilhéus, Bahia State, Brazil. The black-white alternate bars corresponds to 
10m scale. RC = Cururupe River.

Densidade Área basal Frequência Altura Média

Transecto Espécie Espécie por 
quadrante

Troncos 
por 0,1ha

Relativa 
(%)

Absoluta 
(m2/0,1ha

Relativa 
(%)

Absoluta 
(%)

Relativa 
(%)

Por espécie 
(m)

Total (m)

a
Rm 0,12 135,60 12,00 0,20 16,53 23,08 18,75 2,73

2,58
Lr 0,88 994,40 88,00 1,03 19,80 100,00 81,25 2,56

b
Rm 0.96 115,08 95,90 0,85 95,45 100,00 88,57 4,11

4,10
Lr 0,04 4,92 4,10 0,04 4,55 12,90 11,43 3,98

c
Rm 0,67 74,04 67,31 1,05 78,87 78,57 64,71 5,87

5,21
Lr 0,33 35,96 32,69 0,28 21,13 42,86 35,29 3,85

d
Rm 0,44 52,80 44,00 0,71 56,88 69,23 56,25 8,25

7,14
Lr 0,56 67,20 56,00 0,53 43,12 53,85 43,75 6,27

Lr = Laguncularia racemosa
Rm = Rhizophora mangle

Tabela 1. Valores de densidade, área basal, freqüência e altura registrados no manguezal do Rio Cururupe, Ilhéus, Bahia. Rm = R. mangle; 
Lr = L. racemosa.
Table 1. Density values, basal area, frequency and recorded in the mangrove forest at Cururupe River, Ilhéus, Bahia, Brazil. Rm = R. mangle; 
Lr = L. racemosa.
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Figura 3. Perfil fitossociológico para a área b, estuário do Rio Cururupe, Ilhéus, Bahia. Símbolos como na Figura 2.
Figure 3. Phytosociological profile of area b, Cururupe River estuary, Ilhéus, Bahia State, Brazil. Symbols as in Figure 2.

Figura 4. Perfil fitossociológico para a área c, estuário do Rio 
Cururupe, Ilhéus, Bahia. Símbolos como na Figura 2.
Figure 4. Phytosociological profile of area c, Cururupe River estuary, 
Ilhéus, Bahia State, Brazil. Symbols as in Figure 2.

Figura 5. Perfil fitossociológico para a área d, estuário do Rio 
Cururupe, Ilhéus, Bahia. Símbolos como na Figura 2.
Figure 5. Phytosociological profile of area d, Cururupe River estuary, 
Ilhéus, Bahia State, Brazil. Symbols as in Figure 2.
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A altura do manguezal aumenta à medida que se 
aproxima da montante, respondendo ao tensor natural que é 
a salinidade. Essa resposta natural é corroborada pelo padrão 
semelhante identificado em manguezal do rio Cachoeira, 
por Martins (2008), seis vezes maior e próximo à cidade. 
Outro fator relacionado à altura do manguezal é a idade do 
bosque. A área mais próxima à linha de costa, transecto a, é 
certamente a mais jovem. Entretanto, nos demais transectos, 
as variabilidades de altura e espécies parecem corresponder 
a uma combinação de formações de idades diferentes 
submetidas a diferentes tensores.

A densidade de um bosque é função de sua idade e 
nível de amadurecimento. Durante seu desenvolvimento, 
os bosques de mangue passam de um estágio inicial de 
ocupação da área por um grande número de árvores de 
pequeno porte e diâmetro reduzido para um estágio mais 
desenvolvido, o bosque maduro, com poucas árvores de 
grande porte e diâmetro (Schaeffer-Novelli & Cintrón, 
1986). De forma geral, os bosques de R. mangle e L. 
racemosa observados no estuário do Cururupe apresentaram-
se como pouco desenvolvidos (pequena altura e muitos 
indivíduos por unidade de área) caracterizando áreas jovens 
ou muito modificadas. Nossas observações sugerem que isso 
é mais evidente nas seções ocupadas por L. racemosa, que 
apresentam elevada densidade de indivíduos de pequeno 
porte, seguindo um evidente gradiente de crescimento em 
função da salinidade.

Embora a concentração de elementos urbanos na área 
ainda seja pequena, esta influencia o desenvolvimento do 
manguezal. A redução de cerca de 0,5% da área indica que, 
mesmo tendo sofrido algumas transformações pela ocupação 
antrópica, o manguezal progrediu em outros espaços devido 
à existência de condições propícias, vencendo tensores de 
ordem natural, como a salinidade e o tipo de sedimento, 
assim como de ordem antrópica, como aterros e ocorrência 
de elementos poluentes (Martins et al., 2008).

Algumas áreas do estuário do Rio Cururupe necessitam 
de uma maior atenção por parte do poder público, a fim 
de fomentar a regeneração ambiental em diferentes setores. 
A elaboração de um plano de gerenciamento se torna cada 
vez mais urgente e importante uma vez que o local pode 
ser considerado como um ponto focal do desenvolvimento 
turístico no litoral de Ilhéus, hoje uma das fontes prioritárias 
da economia do município.
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RESUMO

A velocidade de queda é um parâmetro fundamental na modelação do transporte de sedimentos coesivos em ambientes costeiros, 
pois o seu valor afecta a estimativa da distribuição das taxas de erosão e deposição. A adopção de um valor adequado em modelos 
numéricos revela-se de extrema importância, na estimativa de balanços sedimentares fiáveis, podendo conduzir a variações importantes 
nos resultados. A concentração de sedimentos em suspensão é um dos factores com maior influência na velocidade de queda. Deste modo, 
em função da concentração de sedimentos em suspensão, podem definir-se três regimes de comportamento da velocidade de queda.

As formulações empíricas resultam do ajuste dos resultados obtidos em ensaios experimentais e permitem a determinação da velocidade 
de queda, sem recurso a medições in situ. Este trabalho reúne e analisa o comportamento de diferentes formulações para a determinação 
da velocidade de queda nos diferentes regimes de queda, bem como a sensibilidade dos resultados face aos parâmetros intervenientes. Os 
resultados obtidos revelaram que, para as mesmas condições de escoamento e gama de valores de concentrações, o valor da velocidade de 
queda apresenta grandes variações em função da formulação aplicada. O trabalho pretende ser um contributo na aplicação das formulações 
mais adequadas ao cálculo da velocidade de queda em ambientes costeiros. As formulações foram ainda aplicadas ao caso específico da Ria 
de Aveiro. Os valores obtidos foram comparados com os valores presentes na literatura e aplicados em modelos numéricos. 

Palavras-chave: Velocidade de queda, Sedimentos coesivos, Concentração de sedimentos em suspensão, Regime de escoamento.

ABSTRACT

Settling velocity is an important parameter in cohesive sediments transport modelling in coastal environments, and its value is necessary to 
estimate erosion and deposition rates. The use of an appropriate value in numerical models is important for the reliable estimation of sediment 
transport rates. So, it should be considered carefully, because it can lead to significant variations in results. Suspended sediment concentration 
is one of the factors that most influence the settling velocity. Thus, depending on the concentration of suspended sediments, three settling velocity 
regimes can be defined.
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1.  INTRODUÇÃO

A velocidade de queda é um parâmetro fundamental 
na descrição do transporte vertical dos sedimentos coesivos 
(Manning & Dyer, 2007). Uma melhoria nos métodos de 
aferição da velocidade de queda permite aumentar a fiabilidade 
e capacidade de estimativa dos modelos morfodinâmicos, 
amplamente usados no apoio à tomada de decisão no 
âmbito da gestão costeira. A sua quantificação é de extrema 
importância em várias temáticas relacionadas com a gestão 
das zonas costeiras nomeadamente, estudos ecológicos, obras 
de engenharia, qualidade da água e estimativa das taxas de 
erosão e deposição a curto e longo prazo.

A velocidade de queda corresponde à velocidade constante 
a que uma partícula cai através de um fluído em repouso, 
quando a resistência do fluído iguala a força de gravidade que 
actua na partícula (Mantovanelli & Ridd, 2006). No caso de 
sedimentos coesivos, a definição de velocidade de queda não 
pode ser entendida como uma propriedade do sedimento, 
mas sim das partículas em suspensão. E tem de ser tratada do 
ponto de vista macroscópico, e considerada a sua dependência 
dos processos de floculação (Metha et al., 1989). A velocidade 
de queda dos sedimentos coesivos depende das propriedades 
das partículas (textura da superfície, densidade, forma, 
esfericidade, estrutura, tamanho e conteúdo orgânico), das 
propriedades do fluído (densidade, viscosidade e salinidade), 
dos níveis de turbulência do escoamento e da matéria 
particulada em suspensão (You, 2004; Mantovanelli & Ridd, 
2006; Cuthbertson et al., 2008).

Para a determinação da velocidade de queda existem quatro 
possíveis procedimentos: (i) testes em coluna de deposição, 
(ii) testes em canais, em laboratório, (iii) uso de tubos in situ 
e (iv) comparação dos perfis de concentração dos sedimentos 
em suspensão com previsões analíticas (US Army Corps, 
1991). No entanto, sempre que possível a velocidade deve ser 
medida in situ devido ao facto: (i) dos sedimentos coesivos 
serem uma combinação de partículas orgânicas e inorgânicas 
com microrganismos, (ii) dos agregados poderem facilmente 
quebrar ou serem destruídos durante a recolha das amostras, 
e (iii) da velocidade real ser bastante diferente da teórica, 
estimada para partículas esféricas inorgânicas (Mantovanelli 
& Ridd, 2008). Mantovanelli & Ridd (2006) mostraram 
que o tamanho das partículas e a respectiva velocidade de 
queda quando medidos em laboratório, podem apresentar 
uma ordem de 1 a 2 vezes menor, comparativamente aos 
valores medidos in situ.

A velocidade de queda foi analisada por vários autores, 
bem como a influência de outras variáveis. Estas análises 

basearam-se em ensaios laboratoriais (Curran et al., 2003; 
Maa & Kwon, 2007; Sanchez, 2005; You, 2004) e medições 
in situ (Shi et al., 2003; Pejrup & Edelvang, 2003; Pejrup & 
Mikkelsen, 2010; van Wijngaarden & Roberti, 2007), das 
quais resultaram algoritmos que permitem a estimativa da 
velocidade de queda.

Este trabalho pretende agrupar diversas metodologias de 
estimativa da velocidade de queda existentes na literatura em 
função da concentração de sedimentos, para os diferentes 
regimes de queda. Pretende-se contribuir para a aferição da 
adequabilidade das metodologias a cada caso de estudo. O 
trabalho encontra-se estruturado em diversas secções, onde 
numa primeira parte são apresentadas várias formulações. 
Numa segunda secção é analisado o comportamento e a 
evolução da velocidade de queda para cada formulação, face 
à variação da concentração de partículas em suspensão. E 
ainda o impacto dos vários parâmetros intervenientes nos 
resultados obtidos. Por fim, foi analisado o caso específico da 
Ria de Aveiro, face aos valores observados para a concentração 
de sedimentos em suspensão.

2.  VELOCIDADE DE QUEDA

2.1  Valores típicos

Na literatura encontram-se vários valores para a 
velocidade de queda de sedimentos coesivos em ambientes 
costeiros e estuarinos. Esses valores resultam de trabalhos 
experimentais realizados por diversos autores, por todo o 
mundo. Os intervalos de valores apresentados na Tabela 1 
foram determinados com diferentes metodologias, e para 
diferentes tipos de sedimentos e condições de escoamento. 
Podem ainda referir-se outros autores como Portela (1997), 
que indica o intervalo de 0,01 a 10 mm/s. Para um intervalo 
de concentrações de 10 a 1000 mg/l, Mantovanelli & 
Ridd (2006) apresentam a gama de velocidades de 0,0001 
a 10 mm/s. Shrestha & Blumberg (2005) indicam para 
estuários e zonas costeiras o intervalo de 0,0001 a 1 mm/s. 
van Rijn (1993) e van Leusen (1999) elaboraram gráficos 
com a relação da velocidade de queda medida in situ em 
função da concentração de sedimentos em suspensão  
(Figura 1).

2.2  Formulações numéricas

A dependência da velocidade de queda da concentração 
de sedimentos em suspensão pode ser dividida em três 
regimes diferentes, designados na literatura anglo-saxónica 
por free, enhanced e hindered settling. No regime free settling, 

Empirical formulations have resulted from the adjustment of the obtained results in experimental studies and allow the determination of the 
settling velocity without in situ measurements. This work gathers different formulations to determine settling velocity in the different settling 
regimes and analyse its behaviour and the results’ sensitivity to the variation of the involved parameters. The results showed that, for the same 
flow conditions and range of sediments concentrations, the settling velocity varies widely depending on the applied formulation. The work intends 
to contribute to the guidance of the use of most appropriate formulations in the estimation of the settling velocity at coastal environments. The 
formulations were also applied to the case of Ria de Aveiro. The results were compared to the values from the literature and currently applied in 
numerical models. 

Keywords: Settling velocity, Cohesive sediments, Suspended sediment concentration, Flow regime.
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Re < 1:

1 < Re < 50: 

50 < Re < 1600: 

1600 < Re < 105: 

o qual corresponde a baixas concentrações de sedimentos 
em suspensão, a velocidade de queda é independente da 
concentração de partículas no meio líquido. No entanto, 
se existir um aumento da concentração de sedimentos, 
inicia-se o regime enhanced settling, onde a velocidade de 
queda aumenta de forma não linear com a concentração 
de sedimentos em suspensão, até atingir um limite crítico. 
O aumento da velocidade de queda no regime enhanced 
settling dá-se pelo aumento das partículas em suspensão, as 
quais tendem a agrupar-se em unidades maiores, os flóculos. 
O limite crítico corresponde ao início do regime hindered 
settling, em que a velocidade de queda diminui devido às 
várias interacções entre os flóculos e, entre estes e o fluxo 
vertical induzido (You, 2004). 

O intervalo de concentrações que caracteriza os limites dos 
três regimes, com diferentes comportamentos de velocidade 
de queda varia de estudo para estudo (Tabela 2).

2.2.1  Free settling

A velocidade de queda no regime free settling pode ser 
determinada pela lei de Stokes. A equação de Stokes surge 
pelo equilíbrio de forças de uma partícula esférica de diâmetro 
d e densidade ρ que cai num fluído de densidade ρ’:

Referência Localização Método w
(mm/s)

Plus et al. (1998) Estuários Elbe e Weser, Alemanha Tubos Owen, in situ 0,01-3,50

Van Leussen and Cornelisse 
(1993) Estuário Sem, Holanda Tubo de deposição, in 

situ 0,56-2,82

Ten Brinke (1994) Estuário Oosterschelde, Holanda Tubo de deposição in situ ≤10,0

Valeur et al. (1996) Sound, Dinamarca e Suécia Retenção dos sedimentos 0,04

Hill et al. (1998) Baía Glacier, Alasca, Estados Unidos Tubo de deposição, in 
situ 2,21

Hill et al. (2000) Estuário do Rio Eel, Estados Unidos Fitting method 0,06-0,10

Van der Lee (2000) Estuário Dollard, Holanda Vídeo, in situ 2,70

Shi et al. (2003) Estuário Changjiang, China Equação de Rouse 0,4-4,1

Tabela 1. Velocidade de queda (w) em alguns estuários e baías (Shi et al., 2003).
Table 1. Settling velocity (w) in some estuaries and bays (Shi et al., 2003).

Figura 1. Velocidade de queda em função da concentração de 
sedimentos em suspensão (adaptado de van Leussen, 1999 e van 
Rijn, 1993).
Figure 1. Influence of suspended sediment concentration on the settling 
velocity (adapted from van Leussen, 1999 and van Rijn, 1993).

(1)w g d
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Em que g é a aceleração da gravidade (ms-2) e Cq é função 
do número de Reynolds, dado pela equação (2):

(2)Re = wd
ν

De acordo com as seguintes relações:

Cq =
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Assim, para Re<1 considerando a equação (1), temos para 
a velocidade de queda a equação (3):

medição da velocidade de queda, dos sedimentos da baía de 
São Francisco, em tubos em repouso e num canal anular. 
Nicholson & O’Connor (1986) traduziu num algoritmo 
os resultados laboratoriais obtidos para os sedimentos do 
estuário de Severn.

2.2.3  Hindered settling

O regime hindered settling ocorre para altas concentrações 
de sedimentos em suspensão, sendo a determinação da 
velocidade de queda baseada sobretudo na observação visual. 
No entanto, existem formulações empíricas para a estimativa 
da velocidade de queda, como é o caso das formulações de 
Nicholson & O’Connor (1986) e de Burban et al. (1990) 
(Tabela 4). Na formulação de Nicholson & O’Connor 
(1986) a velocidade de queda é dependente da concentração, 
diminuindo com o aumento da quantidade de sedimentos em 
suspensão. Já a proposta de Burban et al. (1990) a velocidade 
depende da dimensão das partículas, e só indirectamente da 
concentração de sedimentos em suspensão.

3.  ANÁLISE PARAMÉTRICA

Neste capítulo é analisado o comportamento das 
formulações e a sensibilidade dos parâmetros intervenientes, 
na estimativa da velocidade de queda. Para a avaliação do 
comportamento da velocidade de queda para as diferentes 
formulações, foram definidos intervalos de concentração de 
sedimentos em suspensão para os três regimes em estudo. 
Estes intervalos foram estabelecidos considerando a gama de 
valores observáveis em ambientes costeiros (Tabela 2):

0,1-0,4 g/l para o regime •	 free settling;
0,4-10 g/l para o regime •	 enhanced settling;
10-30 g/l para o regime •	 hindered settling.

3.1 Free settling

No regime free settling a velocidade de queda foi determinada 
recorrendo à lei de Stokes, sendo independente da concentração de 
sedimentos em suspensão. No entanto, a velocidade depende da 

Autor Free settling Enhanced settling Hindered settling

Dyer (1986) - - >1,0 g/l

Metha (1993) 0,1-0,3 g/l 0,3-10 g/l >10 g/l

Nicholson & O´Connor (1986) - - >25,0 g/l

Ross & Metha (1989) <0,4 g/l 0,4-2,0 g/l >2,0 g/l

Sanchez (2005) - - 3,0-15,0 g/l

Shrestha (1996) <0,3 g/l 0,3-10 g/l >10 g/l

You (2004) <0,3 g/l 0,3-4,3 g/l >4,3 g/l

van Rijn (1993) - 0,1-10 g/l -

Tabela 2. Concentrações de sedimentos em suspensão para cada regime.
Table 2. Suspended sediment concentration in each regime.

(3)w g d= −1
18

2

υ
ρ ρ
ρ

´
´

Apesar desta equação ser válida para escoamentos com 
Re < 1, tem sido aplicada de forma bem sucedida em 
vários estudos, na determinação da velocidade de queda de 
sedimentos coesivos, mesmo quando não se verificam as 
condições de validade (Van der Lee, 2000; Liu et al., 2002).

2.2.2  Enhanced settling

Estudos realizados por diversos autores verificaram que, a 
variação da velocidade de queda (w) com a concentração (C) 
no regime enhanced settling, pode ser descrita na forma da 
equação 4.

w KCm= (4)

K e m são factores empíricos que dependem do tipo de 
sedimento, da turbulência do escoamento e salinidade, sendo 
propostos vários valores de acordo com a Tabela 3. Quando 
não existe floculação ou esta é muito débil, m toma um valor 
igual a 0. Nestes casos a velocidade de queda é constante, o 
que constitui um caso particular. van Leussen (1988) sugere 
que o valor de m pode variar entre 1,1 e 2,07. Por outro 
lado, van Leussen (1999) sugere o intervalo de 0,5 a 3,6 e, 
van Rijn (1993) o intervalo de 1 a 2, para concentrações 
no intervalo entre 0,1 e 10 g/l. Para outros autores, m varia 
entre 0,6 e 3,6, dependendo das partículas/características 
dos flóculos (Mantovanelli & Ridd, 2008).

O facto de existirem valores distintos para as constantes 
está relacionado com as condições dos ensaios, em que 
os algoritmos foram estabelecidos, bem como o tipo 
de sedimentos ensaiados. Krone (1962) estabeleceu a 
formulação tendo como base os resultados obtidos na 
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Tabela 3. Formulações para a estimativa da velocidade de queda, no regime enhanced settling.
Table 3. Formulations to estimate settling velocity in enhanced settling regime.

Tabela 4. Formulações para a estimativa da velocidade de queda, no regime hindered settling.
Table 4. Formulations to estimate settling velocity in hindered settling regime.

Autor K m Observações

Krone (1962) 0,001 4/3 w – velocidade de queda (m/s)
C – concentração (g/l)

Cole & Miles (1983) 0,001
0,002 1 w – velocidade de queda (m/s)

C – concentração (g/l)

Nicholson & O´Connor (1986) 0,006 1

w – velocidade de queda (m/s)
C – concentração (g/l)

C é limitado a CH (MPS para 
hindered settling)

van Leussen (1994) - 0,5-3,5

w – velocidade de queda (mm/s)
C – concentração (mg/l)

Factor adicional 

a, b – constantes determinadas 
experimentalmente

G – parâmetro de dissipação (s-1)

1
1 2
+
+

aG
bG

Autor Equação Parâmetros

Nicholson & O´Connor (1986)                                              , C>CH

w – velocidade de queda (m/s)
C – concentração (g/l)

CH – concentração para o início 
de hindered settling
A2=1,0×10-2 m3/kg

B2=5,0

Burban et al. (1990), Lick & 
Lick (1988) e Gailani et al. 

(1991)

w – velocidade de queda (cm/s)
C – concentração (g/cm3)
τ – tensão de arrastamento 

(dyne/cm2)
dm – diâmetro mediano dos 

flóculos
B1=9,6×10-4, B2=7,5×10-6

α0=10-8 g2/cm3/s2, constantes 
determinadas experimentalmente

w KC A C Cm
H

B= − −[ ( )]1 2
2

w adm
b=

a B C= ( )−1
0 85τ ,

b C B= − + × −( ) 0 8 0 5 2, , log τ

d
Cm = ( ) /α
τ
0 1 2

densidade do fluído (influenciada pela temperatura e salinidade), 
do diâmetro da partícula (que neste caso se considerou igual a 
0,063 mm, correspondente à dimensão máxima dos sedimentos 
coesivos) e da viscosidade dinâmica da água (Figura 2).

Da análise da Figura 2 verifica-se que a velocidade de queda 
diminui ligeiramente com o aumento da salinidade, e aumenta 
de forma mais significativa com o aumento da temperatura. Para 
uma temperatura de 20 ºC, quando a salinidade aumenta de 0 a 
35 ppt, a velocidade diminui cerca de 2%. Por outro lado, para 
uma salinidade de 30 ppt, um aumento de 15 ºC na temperatura, 
provoca um aumento de cerca de 50% na velocidade de queda. 
Por exemplo, para um estuário onde se verifica uma forte 

influência marítima (salinidade=30 ppt) e pouco profundo, 
em que o gradiente de temperaturas varie entre 15 ºC e 25 ºC, 
tem-se a velocidade de queda, de acordo a lei de Stokes, a variar 
entre 2,80 e 3,60 mm/s. Por outro lado, supondo temperaturas 
constantes e uma variação da salinidade entre 15 e 30 ppt, por 
efeito de marés e afluência de água doce, a velocidade apresenta 
um valor praticamente constante. Ou seja, apesar da salinidade 
ter um maior impacto que a temperatura na variação da 
densidade da água, no cálculo da velocidade de queda o impacto 
da temperatura na viscosidade, é mais relevante que a salinidade. 
Assim, a variação da temperatura conduz a maiores variações da 
velocidade de queda, relativamente à salinidade.
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3.2  Enhanced settling

No regime enhanced settling, a velocidade de queda foi 
determinada através de quatro formulações: Krone (1962), 
Cole & Miles (1983), Nicholson & O’Connor (1986) e 
van Leussen (1994), considerando a expressão 4 e os valores 
de K e m presentes na Tabela 3. No caso da formulação de 
van Leussen adoptaram-se os valores obtidos no Rio Tamar 
(Inglaterra): a=0,12, b=0,02, K=0,715 e m=0,202 (Trento, 
2005).

A Figura 3 apresenta os resultados obtidos, para o 
intervalo de valores de matéria particulada em suspensão de 
0,4 a 10 g/l para as diversas formulações, com a excepção 
da formulação de van Leussen (1994), já que esta considera 
a turbulência do escoamento, tendo esta formulação sido 
analisada posteriormente.

Os resultados revelam que a velocidade de queda aumenta 
com a concentração de sedimentos em suspensão, para 

todas as formulações. As formulações de Krone e de Cole 
& Miles (K=0,002) apresentam valores próximos, em que 
para concentrações até 3 g/l, a formulação de Cole & Miles 
apresenta valores ligeiramente superiores. A formulação de 
Nicholson & O’Connor apresenta os maiores valores da 
velocidade de queda. Pois, o coeficiente K é superior ao das 
restantes formulações, tendo sido determinado com base 
em ensaios laboratoriais, onde se verificaram velocidades 
de queda na ordem dos 0,08 m/s, para concentrações de 
5,5 g/l.

O parâmetro de dissipação (G) da formulação de van 
Leussen está relacionado com a taxa de dissipação de energia 
cinética da turbulência (ε) e com a viscosidade do fluído (υ), 
através da equação (5):

Figura 2. Velocidade de queda, de acordo com a lei de Stokes. a) Em função da salinidade, para uma temperatura de 20 ºC; b) Em função 
da temperatura, para uma salinidade de 30 ppt.
Figure 2. Settling velocity, according to Stokes’ law. a) Different salinity (temperature of 20 ºC); b) Different temperature (salinity of 30 ppt).

(5)

Figura 3. Velocidade de queda para as formulações de Krone, Cole & Miles e Nicholson & O´Connor.
Figure 3. Settling velocity according to the formulations of Krone, Cole & Miles and Nicholson & O´Connor.

G = ε
υ
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Com o parâmetro de dissipação em s-1, a taxa de 
dissipação da energia em m2s-3 e considerando a viscosidade 
cinemática da água igual a 1×10-6 m2s-1. Nezu & Nakagawa 
(1993) propuseram uma relação para a determinação da taxa 
de dissipação de energia cinética:

ε =
− 











u
kh

z
h

z
h

*
3 1

(6)

Na equação (6), u* representa a velocidade de atrito no 
fundo (ms-1), k é a constante de von Karman (0,40), h a 
altura do escoamento (m) e z a altura da partícula acima 
do fundo (m). Nos cálculos apresentados considerou-se z a 
meio da coluna de água, ou seja igual a h/2.

A velocidade de atrito foi estimada recorrendo a três 
formulações distintas: Manning, von Karman-Prandtl e 
Chézy. A formulação de Manning é dada pela equação:

u U ng
h*

/

/=
1 2

1 6 (7)

Na equação (7), n é o coeficiente de rugosidade de 
Manning (m-1/3s1), U a velocidade vertical média (ms-1) 
e g a aceleração da gravidade (ms-2). A formulação de von 
Karman-Prandtl é dada pela equação (8):

U
u k

z
z*

ln=










1

0

(8)

Em que U é a velocidade vertical (ms-1) para a altura 
z=0,3h (m) e z0 a rugosidade do fundo (m). Por fim, a lei 
de Chézy:

u C hi* = (9)

Na equação (9), C é o coeficiente de Chézy (m1/2s-1) e 
i a inclinação. O coeficiente de Chézy foi determinado de 
acordo com a expressão de Bazim:

C h
h

=
+

87
γ

(10)

Em que γ depende da natureza do leito, tendo sido 
considerado igual a 1,30 m1/2 (terra irregular com vegetação). 
Foram assumidas diferentes condições de escoamento, de 
acordo com a Tabela 5. As situações seleccionadas tentaram 
caracterizar situações verificadas em ambiente costeiros.

A Figura 4 apresenta os valores obtidos para a velocidade 
de queda, em função de escoamentos com 0,20 m e 10 m 
de altura de água, para diferentes rugosidades do fundo, 
velocidades médias do escoamento e concentração de 
sedimentos em suspensão.

Independentemente da formulação utilizada na 
determinação da velocidade de atrito, em ambas as 
profundidades consideradas, a variação da velocidade de 
queda revela um padrão de comportamento semelhante. 
A velocidade de queda varia mais rapidamente, para baixas 
concentrações de sedimentos em suspensão, e com o aumento 
da concentração tende para um valor constante.

Nezu & Rodi von Karman-Prandtl Lei de Chézy

h

(m)
n

(m1/3/s)
U

(m/s)
h

(m)
z

(m)
z0

(mm)
U

(m/s)
h

(m)
i

(%)

0,2 0,05 0,5 0,2 0,06 0,2 0,5 0,2 0,1

0,2 0,05 2 0,2 0,06 0,7 0,5 10 0,1
0,2 0,02 0,5 0,2 0,06 0,05 0,5 0,2 1
0,2 0,02 2 10 3,00 0,2 0,5 10 1
10 0,05 0,5 10 3,00 0,7 0,5
10 0,05 2 10 3,00 0,05 0,5
10 0,02 0,5 0,2 0,06 0,2 2,0
10 0,02 2 0,2 0,06 0,7 2,0

0,2 0,06 0,05 2,0
10 3,00 0,2 2,0
10 3,00 0,7 2,0
10 3,00 0,05 2,0

Tabela 5. Situações do escoamento (n, h, U, z0 e J).
Table 5. Adopted flow conditions combinations (n, h, U, z0 e J).
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Figura 4. Velocidade de queda, de acordo com a formulação de van Leussen, dependendo do método de estimativa da velocidade de 
atrito. a) Manning (h=0.2 m); b) Manning (h=10 m); c) von Karman-Prandlt (h=0.2 m); d) von Karman-Prandlt (h=10 m); e) Chézy 
(h=0.2 m); f ) Chézy (h=10 m).
Figure 4. Settling velocity according to van Leussen’s formulation, depending on shear velocity estimation method. a) Manning (h=0.2 m); b) 
Manning (h=10 m); c) von Karman-Prandlt (h=0.2 m); d) von Karman-Prandlt (h=10 m); e) Chézy (h=0.2 m); f ) Chézy (h=10 m).

a) b)

c) d)

e) f )

A maior velocidade de queda corresponde a uma 
profundidade de 10 m, quando se aplica a formulação 
de Manning no cálculo da velocidade de atrito. Para esta 
profundidade, a maior velocidade de queda verifica-se para 
uma menor rugosidade (n=0,05 m1/3/s) e a velocidade do 
escoamento igual a 0,5 m/s. Nas Figuras 4a e 4b fica evidente 
que a velocidade de queda aumenta com a profundidade, 
mas diminui com o aumento da rugosidade e da velocidade 
do escoamento. As Figuras 4c e 4d representam a variação da 
velocidade de queda, de acordo com o cálculo da velocidade 
de atrito pela formulação de von Karman-Prandtl. Para uma 
altura de escoamento de 0,2 m a maior velocidade de queda 
ocorre para menor velocidade vertical média e rugosidade 
do fundo. Por outro lado, para uma altura de escoamento 
de 10 m verifica-se o inverso, em que a maior velocidade de 
queda se verifica para a maior velocidade vertical média e 

rugosidade do fundo. Nas Figuras 4e e 4f são apresentados 
os resultados obtidos para a velocidade de queda, utilizando 
a velocidade de atrito estimada pela lei de Chézy. Neste caso, 
ao contrário das restantes formulações, a maior velocidade 
de queda corresponde à menor profundidade (h=0,2 m). 
Para a mesma profundidade do escoamento, a velocidade 
de queda aumenta com a diminuição da inclinação. As 
condições estudadas revelam que a velocidade do escoamento 
é a variável com maior impacto no valor da velocidade de 
queda, seguindo-se a rugosidade do fundo e por fim, a altura 
do escoamento. A aplicação de diferentes formulações na 
determinação da velocidade de atrito resulta em valores de 
velocidade de queda distintos, com diferentes ordens de 
grandeza. No entanto, os resultados estão de acordo com 
o esperado no regime enhanced settling, em que o aumento 
das partículas na suspensão conduz à sua floculação, pelo 
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aumento das colisões e consequente aumento da velocidade 
de queda. A floculação é afectada pela turbulência, sendo 
que o aumento desta conduz à destruição dos flóculos e 
consequente redução da velocidade de queda. O aumento 
da turbulência dá-se com o aumento da velocidade e a 
diminuição da altura do escoamento e atrito no fundo.

A Figura 5 apresenta os valores médios das situações 
analisadas, obtidos para as diferentes formulações em regime 
enhanced settling. Verifica-se que as formulações apresentam 
valores de velocidade de queda com a mesma ordem de 
grandeza, à excepção da formulação de van Leussen, que 
apresenta os menores valores. O comportamento das 
formulações assemelha-se, com a velocidade de queda a 
aumentar com a concentração de sedimentos em suspensão, 
com a excepção da formulação de van Leussen, em que a 
velocidade de queda tende para um valor constante, com o 
aumento da concentração.

3.3  Hindered settling

A velocidade de queda no regime hindered settling pode 
ser estimada pelas formulações propostas por Nicholson & 
O´Connor (1986) e Burban et al. (1990). A Figura 6 apresenta 
os resultados obtidos, considerando como concentração 
limite na formulação de Nicholson & O’Connor para o 
início do regime hindered settling, os valores de 10 g/l e de 
25 g/l.

As formulações exibem comportamentos distintos, já 
que os resultados da aplicação da expressão de Burban et al. 
(1990) apresentam uma evolução oposta ao que teoricamente 
se verifica no regime hindered settling, com a velocidade de 
queda a aumentar com a concentração. Já a formulação de 
Nicholson & O’Connor (1986) descreve o comportamento 
estudado (correspondente aos resultados apresentados na 
Figura 1). A velocidade de queda aumenta até um valor limite 

de concentração, correspondente ao início do regime hindered 
settling, a partir do qual decresce. O valor de concentração 
para o início do regime hindered settling é variável, tendo na 
análise efectuada sido definidos os valores de 10 e de 25 g/l. A 
velocidade de queda máxima obtida é de 150 mm/s, para um 
limite de concentração correspondente ao início de hindered 
settling de 25 g/l. Verifica-se que, quanto maior o limite de 
concentração, maior a velocidade de queda (Figura 6a).

No caso da formulação de Burban et al. (1990), a velocidade 
de queda depende da dimensão da partícula, que por sua 
vez depende da tensão de arrastamento e da concentração de 
sedimentos. A concentração de sedimentos em suspensão está 
relacionada com a tensão de arrastamento. No entanto, não 
foi considerada a dependência entre estas variáveis na análise 
efectuada, o que possivelmente influenciou os resultados 
obtidos, pois apesar de se ter altas tensões de arrastamento, 
não se alterou os valores das concentrações de sedimentos. 
Os resultados obtidos revelam que a tensão de arrastamento 
é determinante no valor da velocidade de queda. Para baixas 
tensões de arrastamento (0,05 N/m2) a velocidade de queda 
apresenta um valor praticamente constante de 0,15 mm/s. 
Enquanto que para uma tensão de arrastamento de  
1,20 N/m2, a velocidade de queda é significativamente maior, 
na ordem dos 3,50 mm/s (Figura 6b).

4.  CASO DE ESTUDO – RIA DE AVEIRO

Nesta secção aplicou-se as formulações apresentadas 
para a estimativa da velocidade de queda ao caso da Ria de 
Aveiro, considerando os valores que caracterizam os diversos 
parâmetros, obtidos em campanhas de campo numa área de 
estudo.

A Ria de Aveiro localiza-se na costa ocidental portuguesa, 
possuindo um único canal de ligação ao Oceano Atlântico 
(embocadura) e ocupando uma área de cerca de 83 km2 

Figura 5. Velocidade de queda, de acordo com Krone, Cole & Miles, Nicholson & O´Connor e van 
Leussen.
Figure 5. Settling velocity according to the formulations of Krone, Cole & Miles, Nicholson & O´Connor and 
van Leussen.
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em situação de preia-mar (Figura 7). Esta apresenta uma 
geometria irregular, caracterizada por canais estreitos e 
extensa área entre-marés (Picado et al., 2009). Relativamente 
à hidrodinâmica, a maré é semidiurna, com uma pequena 
componente diurna, verificando-se também a ocorrência 
de marés quinzenais. A influência da amplitude da maré vai 
diminuindo com o aumento da distância à embocadura. 
Deste modo, nos canais mais afastados da embocadura, a 
amplitude da maré é menor, e a sua fase apresenta valores 
mais elevados (Dias et al., 1999). A amplitude da maré tem 
sofrido profundas alterações ao longo dos anos. Medições da 
velocidade da corrente realizadas no Canal de São Jacinto 
e Espinheiro, onde se verificam as maiores velocidades 
(excluindo o canal da embocadura), indicam que esta é da 
ordem dos 2 m/s (Lopes & Dias, 2007).

4.1 Metodologia e instrumentação

No âmbito do projecto MURANO, foram realizadas 
campanhas de amostragem numa zona específica da Ria (área de 
estudo assinalada na Figura 7), em situação de marés mortas (2 
de Julho de 2009) e de marés vivas (9 de Julho de 2009). Nestas 
campanhas foram recolhidas amostras de água, com recurso 
a uma garrafa de Von Dorn horizontal, no Esteiro dos Frades 
(Figura 8). Estas amostras foram recolhidas junto à superfície e 
próximo do fundo, a cada hora, para monitorização da variação 
da concentração de sedimentos e salinidade da água ao longo do 
ciclo de maré.

A concentração de sedimentos foi determinada por 
método gravimétrico, sendo as amostras de água filtradas com 
membranas de 0,45 µm, e posteriormente secas e pesadas (Portela 
& Freire, 2009). A salinidade foi determinada com recurso a 
um condutivímetro WTW LF -196, sobre as amostras de água 

Figura 7. Localização da Ria de Aveiro (Google Earth).
Figure 7. Aveiro lagoon location (Google Earth).

Figura 6. Velocidade de queda no regime hindered settling. a) Formulação de Nicholson & O´Connor; b) Formulação de Burban et al.
Figure 6. Settling velocity in hindered settling regime. a) Nicholson & O´Connor formulation; b) Burban et al. formulation.
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recolhidas. A temperatura foi monitorizada em contínuo ao 
longo do ciclo da maré através de um sensor de pressões Level 
Troll 500. Também foram recolhidas três amostras de solo 
do talude do muro da marinha de sal (C1, C2 e C3). Dadas as 
difíceis condições de permanência no local, estas foram recolhidas 
com recurso a um “amostrador manual”. Após secagem foi 
realizada a análise granulométrica, sendo a fracção fina (inferior 
a 0,063 mm) analisada por difracção de raios X. Relativamente 
ao peso volúmico do solo, este foi determinado de acordo com 
o procedimento apresentado por Bardet (1997) para solos 
coesivos. Assim, foi pesada uma amostra de solo ao ar e, esta foi 
posteriormente envolvida em parafina e pesada novamente ao ar 
e dentro de água.

4.2  Concentração de sedimentos em suspensão

Na literatura, encontram-se registos de valores medidos 
para a concentração de sedimentos em suspensão em vários 
locais da Ria de Aveiro (Tabela 6).

Os valores mínimos, médios e máximos obtidos para a 
concentração de sedimentos em suspensão, à superfície e 
junto ao fundo, nas campanhas do MURANO, apresentam-
se na Tabela 7. Os valores médios consideram a média dos 
valores obtidos em cada ponto da coluna de água (superfície 
e fundo), ao longo do tempo.

Os valores obtidos nas campanhas estão de acordo com 
a gama de valores apresentada na Tabela 6, e revelam que a 
quantidade de sedimentos em suspensão é baixa na zona de 
amostragem, comparativamente a outros estuários. Assim, 
será de supor a verificação do regime free settling, onde a 
velocidade de queda é independente da concentração de 
sedimentos em suspensão.

4.3  Velocidade de queda

Como a concentração de sedimentos em suspensão na 
zona em análise da Ria de Aveiro é baixa, a estimativa da 
velocidade de queda pode ser efectuada através da lei de 
Stokes. Para a sua aplicação, consideraram-se os valores 
médios da salinidade e temperatura da água ao longo do 
tempo em cada um dos dias das campanhas, permitindo 
determinar o correspondente peso volúmico e viscosidade 
dinâmica da água (Tabela 8). A opção pelos valores médios 
da salinidade e temperatura justifica-se pelo facto destes 

parâmetros não apresentarem uma variação significativa ao 
longo do período de amostragem. Foi ainda determinado a 
massa volúmica média e o respectivo diâmetro mediano, d50 
de cada uma das amostras recolhidas ao nível do talude dos 
muros. Para ambos os dias e para os três diferentes diâmetros 
das amostras dos sedimentos, o número de Reynolds obtido 
é inferior a 1. Os valores obtidos para a velocidade de queda 
em ambas as campanhas apresentam-se na Tabela 9.

Verifica-se que os valores se encontram dentro da gama de 
valores observados noutros estuários (Tabela 1). No entanto, 
os valores apresentados por Lopes et al. (2006) indicam 
valores superiores, na ordem dos 0,0001 e 0,0003 m/s, 
resultados de um teste de sensibilidade para a Ria de Aveiro 
para dois tipos de sedimentos finos.

CONCLUSÕES

Para a estimativa da velocidade de queda em ambientes 
costeiros e estuarinos existem diversas formulações empíricas, 
que resultam de resultados obtidos no campo ou em ensaios 
laboratoriais. Estas permitem a determinação do valor da 
velocidade de queda das partículas coesivas, sem recurso a 
medições em laboratório ou in situ.

O trabalho apresenta diferentes algoritmos para a 
estimativa da velocidade de queda, nos diferentes regimes 
de queda, em função da concentração das partículas em 
suspensão. Foi analisado o comportamento das diferentes 
formulações face à variação da concentração de sedimentos 
em suspensão, e a sensibilidade face às variáveis intervenientes. 
A análise efectuada revelou que para o regime free settling, 
a velocidade de queda pode ser determinada recorrendo 
à lei de Stokes. Para o intervalo de valores analisado, a 
variação da salinidade não altera de forma significativa o 
valor de velocidade de queda. Por outro lado, a variação da 
temperatura da água tem um impacto importante no valor 
da velocidade de queda. Note-se que a lei de Stokes apresenta 
algumas limitações, mas permite a estimativa de um valor 
para a velocidade de queda, na impossibilidade da realização 
de ensaios. Permite ainda aferir sobre alguns aspectos relativos 
à deposição dos sedimentos, apesar de depender de outras 
condições do escoamento. Assim, os valores obtidos devem 
ser encarados com algum cuidado, sendo necessário para 
validação dos valores obtidos a realização de medições in situ, 
para a melhor compreensão dos processos envolvidos.

Autor Localização

Concentração de 
sedimentos em 

suspensão
(10-3 g/l)

Silva (1994) Baía do Laranjo e ligação entre o Canal da Murtosa e o 
do Espinheiro 4,8 – 43,4

Abrantes (2005) Canal do Espinheiro e Canal de São Jacinto 13,21 – 23,96

Lopes et al. (2006) Baía do Laranjo e Canal de Ovar 40 - 160

Tabela 6. Concentração de sedimentos em suspensão em diversos locais na Ria de Aveiro.
Table 6. Suspended sediment concentration in several places in Aveiro lagoon.
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Campanha Período de 
amostragem Altura

Concentração de 
sedimentos em 

suspensão
(10-3 g/l)

2/07/2009 8:00-20:00

Superfície

Min. 3,9

Max. 46,8

Méd. 13,5

Fundo

Min. 5,5

Max. 44,6

Méd. 16,0

9/07/2009 9:00-21:00

Superfície

Min. 12,5

Max. 78,5

Méd. 24,0

Fundo

Min. 14,3

Max. 66,1

Méd. 31,1

Tabela 7. Concentração de sedimentos em suspensão na área de estudo.
Table 7. Suspended sediment concentration in the study area.

Figura 8. Área de estudo. a) Locais de recolha de amostras; b) Esteiro 
dos Frades; c) Cale da Veia.
Figure 8. Study area. a) Sampling location; b) Esteiro dos Frades; c) Cale 
da Veia.
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Campanha Salinidade 
média

Temperatura 
média (ºC)

Massa 
volúmica 
da água
(kg/m3)

Viscosidade 
dinâmica
η×10-4

(kgm-1s-1)

2/07/2009 33,4 25,6 1022 9,11

9/07/2009 34,4 20,0 1024 14,40

Amostra

Massa 
volúmica 
do solo
(kg/m3)

Diâmetro 
mediano

d50
(mm)

Velocidade de queda
(mm/s)

Campanha
2/07/09

Campanha
9/07/09

C1

1580

0,014 0,062 0,039

C2 0,012 0,045 0,029

C3 0,014 0,062 0,039

Tabela 9. Velocidade de queda dos sedimentos na área de estudo.
Table 9. Settling velocity in the study area.

Tabela 8. Propriedades da água. na área de estudo.
Table 8. Water properties in the study area.

No regime enhanced settling verificou-se que a maioria das 
formulações apresentavam um comportamento semelhante, 
com a velocidade de queda a aumentar com a concentração. 
Com excepção da formulação de van Leussen (1994), em 
que para maiores concentrações de sedimentos a velocidade 
de queda tende para um valor constante. Os resultados 
obtidos vão de encontro ao esperado em que a floculação das 
partículas conduz ao aumento da velocidade de queda. No 
entanto, elevados níveis de turbulência do escoamento pode 
levar à desagregação dos flóculos e, consequente diminuição 
da velocidade de queda. Verificou-se que a diminuição da 
altura do escoamento e atrito junto ao fundo e o aumento 
da velocidade média vertical conduzem a maiores níveis de 
turbulência.

Para o regime hindered settling, a formulação de 
Burban et al. (1990) apresenta valores bastante superiores 
comparativamente com a formulação de Nicholson & 
O’Connor (1986). No caso da formulação de Nicholson 
& O´Connor (1986) a velocidade aumenta até um limite 
de concentração de sedimentos correspondente ao início 
do regime hindered settling, e a partir daí decresce devido ao 
aumento da quantidade de partículas em suspensão.

Foi analisado o caso específico da Ria de Aveiro, 
considerando as características do escoamento e dos 

sedimentos ao nível dos muros dos canais. O valor da 
velocidade de queda é baixo, estando de acordo com os 
valores da concentração de sedimentos em suspensão, 
também baixos, quando comparados com outros estuários.

A análise efectuada revelou a evidente necessidade de 
ponderação, na adopção dos valores de velocidade de queda 
obtidos por formulações empíricas. Algumas das constantes 
presentes nas formulações foram determinadas para locais 
específicos, exigindo cuidados aquando da sua aplicação em 
locais com diferentes características. O comportamento dos 
sedimentos coesivos em ambientes costeiros é complexo, 
dependente de uma série de factores e da interacção entre 
eles. Assim, cada local exige uma caracterização completa 
das propriedades dos sedimentos e do fluído, e conveniente 
determinação da variação da concentração de partículas em 
suspensão. Torna-se também imprescindível a realização de 
medições in situ, para a determinação de um valor para a 
velocidade de queda mais fiável.
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Resumo

Este artigo apresenta uma análise sobre território e identidade socioterritorial na pesca artesanal. Considerando os processos 
hegemônicos de produção e as dificuldades dos pescadores em manter a sua cultura, ressalta-se a importância em contribuir com o 
fortalecimento das organizações dos pescadores, evidenciando as experiências desenvolvidas no âmbito da Rede Solidária da Pesca, onde 
se articulam projetos e ações políticas que visam a fortalecer as comunidades pesqueiras.

No Brasil, a pesca artesanal é uma atividade produtiva que pode ser encontrada em todas as regiões, tanto no interior como no 
litoral e representa, segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura, 60% da produção de pescado de todo o país. Guardadas 
as particularidades regionais, a pesca artesanal sobreviveu a diversos ciclos de crescimento econômico. Porém, relatos de pescadores 
evidenciam que, nos últimos anos, a dificuldade de manter um padrão de vida digno na pesca vem aumentando consideravelmente. 
A atividade interage com as modalidades de uso dos espaços litorâneos e dos recursos hídricos, em geral, marcadas pela expansão da 
atividade turística e industrial e pela discussão de privatização e remodelamento dos organismos de gestão das águas e de controle e gestão 
na cadeia produtiva da pesca. Vale ressaltar que as estratégias políticas historicamente adotadas no Brasil pautaram-se por um modelo 
“desenvolvimentista” focado no crescimento econômico acelerado, cujos maiores beneficiados são os grandes grupos econômicos. Neste 
cenário, o meio ambiente é tido como mero recurso a ser explorado, e os modos de vida tradicionais não são valorizados. 

Nos últimos anos, a necessidade de superação das crises econômicas acirrou, ainda mais, a concorrência e a demanda de exploração 
e controle dos recursos naturais pelos oligopólios dos vários setores econômicos: petróleo e gás, mineração, hidroelétricas, agronegócios, 
pesca industrial, entre outros. O crescimento das atividades nesses setores tem gerado impactos socioambientais que comprometem as 
diversas formas de vida nos territórios da pesca artesanal. Por sua vez, as ações das políticas locais em apoio à pesca em geral atendem 
a nichos de mercados monopolizados que acabam por beneficiar os chamados “atravessadores” ou as grandes indústrias pesqueiras. 
Diante deste quadro, o pescador tradicional consegue manter-se nos limites de subsistência incorporando, cada vez mais, as fileiras das 
populações empobrecidas e sem identidade. 
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1.  IntRodução

O presente artigo objetiva analisar os conceitos de território 
e identidade socioterritorial no âmbito da pesca artesanal no 
Brasil, reforçando a importância das articulações em redes a 
partir da descrição da experiência da Rede Solidária da Pesca, 
uma iniciativa que envolve pescadores, universidades, projetos 
e representantes dos poderes públicos municipais e federais de 
diversas regiões do país. 

No Brasil, a atividade pesqueira está tradicionalmente ligada 
às comunidades costeiras e ribeirinhas, que historicamente 
desenvolveram inúmeras artes de pesca (arrasto, cerco, vara, 
tarrafa, espinhel, etc.), adaptadas às características de cada 
região e ao tipo de embarcação.

A manutenção da pesca como atividade econômica viável 
e autossustentável ecologicamente tem grande importância 
social e cultural, pois qualifica os membros das comunidades 
tradicionais em áreas afins à sua história de vida, impedindo 
que estes sejam incorporados a outras atividades secundárias, 
que acabam por promover uma descaracterização cultural. 

No Brasil, a lei de nº 11.959/2009 define que a pesca é 

toda operação, ação ou ato tendente a extrair, colher, apanhar, 
apreender ou capturar recursos pesqueiros. A pesca pode ocorrer 
em escala artesanal ou industrial. Segundo Diegues (1973), 
pescadores artesanais podem ser definidos como aqueles que, 
na captura e desembarque de toda classe de espécies aquáticas, 
trabalham sozinhos e/ou em pequenos grupos familiares, 
explorando ambientes ecológicos relativamente próximos à 
costa. 

Os pescadores artesanais mantêm contato direto com o 
ambiente natural e, assim, possuem um corpo de conhecimento 
acerca da classificação, história natural, comportamento, 
biologia e utilização dos recursos naturais da região onde 
vivem. (Silvano, 1997).

No Brasil, o primeiro cadastramento oficial de pescadores 
foi realizado em 1967, com a criação do Registro do Pescador 
(RP). Segundo dados do MPA – Ministério da Pesca e 
Aquicultura, os RP/2010 mostram que existem 808.570 
pescadores artesanais profissionais. No que tange à produção, 
os dados de 2009 apontavam para um volume de 1.240.813 
toneladas, dos quais cerca de 60% refere-se à pesca artesanal. 

O território aqui é concebido como espaço social produzido, seja no que se refere às delimitações físicas, seja no que diz respeito à 
construção das relações sociais de poder e de suas representações simbólicas. Destacam-se as especificidades e particularidades no modo 
de vida dos pescadores artesanais que interagem nos processos de construção da identidade socioterritorial. A menção às dinâmicas 
territoriais no título deste artigo refere-se à polissemia no emprego do conceito de território, às mudanças na identidade socioterritorial 
dos pescadores artesanais e às articulações em redes que implicam flexibilidade, respeito às culturas locais, decisões participativas, entre 
outros. 

Palavras-chave: Território, Pesca, Identidade Territorial, Rede

AbstrAct

This article presents an analysis of the effects of social territorial identity on artisanal fishing. Considering of the hegemonic processes of fishing 
production and the challenges they present to those who work as artisanal fishermen to maintain their culture, illustrates the importance of 
developing fishermen’s organizations.  highlighting the experiences developed under the Fisherman association (Rede Solidária da Pesca), where 
articulated projects and political actions are aimed at strengthening the fishing communities.

In Brazil, artisanal fishing is a productive activity which can be found in all regions, both inside and on the coast and is according to 
the Ministry of Fisheries and Aquaculture this activity represents around of 60% of fish production from all over the country. Saved regional 
peculiarities, the fishing has survived several cycles of economic growth; however, reports indicate that fishermen in recent years, the difficulty 
of maintaining a decent standard of living in fishing has increased considerably. Activity interacts with the modalities of use of coastal areas 
and water resources in general, marked by the expansion of tourism and industry, and the discussion of privatization and remodeling of the 
management agencies and water control and supply chain management in fisheries.

It is worth noting that historically the political strategies adopted in Brazil, guided by a model “development” focused on the accelerated 
economic growth whose major beneficiaries are large corporations. In this scenario, the environment is regarded as a mere resource to be exploited, 
and traditional ways of life are not valued. In recent years, the need to overcome the economic crisis intensified, even more so, competition 
and demand for exploration and control of natural resources by oligopolies of the various economic sectors: oil and gas, mining, hydroelectric, 
agribusiness, fishing industry, among others.

The growth of activities in these sectors has generated social and environmental impacts that compromise the various forms of life in the 
territories of fishing. In turn, the actions of local policies in support of fisheries in general, cater to niche markets monopolized that ultimately 
benefit the so-called “middlemen” or the large fisheries industries. Given this scenario, the traditional fisherman manages to remain within 
the limits of subsistence incorporating increasingly, the ranks of impoverished people without identity. The land here is conceived as a social 
space produced, whether in regard to physical boundaries, either in relation to the construction of social power relations and their symbolic 
representations. Highlight the specificities and particularities in the livelihood of fishermen who interact in the processes of construction of a 
identity from the social reality and the territory characteristics. A mention of territorial dynamics in the title of this article refers to the use of 
polysemy in the concept of territory, to changes in socio-territorial identity artisanal fishermen and the joints in networks that require flexibility, 
respect local cultures, participatory decision-making, among others.

Keywords: territory, Fishing, Identity and social territorial, Network
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A pesca industrial e a aquicultura de grande escala 
vêm crescendo e recebendo incentivos governamentais. 
Por terem melhores recursos, conseguem maior acesso ao 
crédito, isenção de impostos, flexibilização nos processos 
de legalização, seja para a implantação ou funcionamento 
de estruturas produtivas, entre outros. Já a pesca artesanal 
e a aquicultura familiar enfrentam dificuldades em todos 
os elos da cadeia produtiva, seja na captura, produção ou 
comercialização. O privilégio aos grandes empreendimentos 
reflete a opção por um modelo socioeconômico exportador. 
No entanto, os incentivos aos empreendimentos do setor 
pesqueiro em geral são tímidos se comparados a outros 
setores econômicos. 

Nos últimos anos, o governo federal vem se esforçando 
para manter as aplicações do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), que incentiva a criação de grandes 
projetos hidroelétricos, complexos portuários, complexos 
siderúrgicos, entre outros. 

O agravante é que estes projetos, de forte impacto 
ambiental, estão sendo instalados em territórios 
historicamente ocupados por comunidades tradicionais, e 
recebem isenções fiscais e facilidades para a liberação dos 
licenciamentos ambientais. 

Quando um grande empreendimento se instala em uma 
localidade, altera abrupta e significativamente o ecossistema e 
o modo de vida das populações locais, que passam a conviver 
com os mais diversos problemas: destruição de manguezais, 
poluição das águas, poluição atmosférica, aumento 
populacional, enchentes, aumento do custo de vida, trânsito 
caótico, especulação imobiliária, entre outros. 

Os impactos decorrentes de fatores econômicos, 
ambientais e políticos comprometem o modo de vida dos 
pescadores(as) e a fixação de sua identidade. Muitos são 
forçados, por pressão da especulação imobiliária, a deixar 
seus locais primários de moradia, transformando-se em 
favelados. Por vezes, já não conseguem manter-se na pesca e 
perdem as suas referências, adoecem, tornam-se alcoólatras, 
desestruturam toda rede familiar. 

A constatação das realidades vividas pelas comunidades 
pesqueiras tradicionais no Brasil coloca na ordem do dia 
o debate sobre as formas de ocupação e uso do território, 
pois é nele que as projeções políticas e econômicas ganham 
concretude, afetando diretamente a vida e trabalho 
das populações tradicionais que, em muitos casos, são 
desconsideradas nas formulações e planejamentos dos 
grandes projetos político-econômicos.

O esforço de reflexão sobre o conceito de território 
contribui com a práxis desenvolvida no âmbito da Rede 
Solidária da Pesca (RSP), que é uma articulação de 
territórios onde se encontram projetos e ações políticas que 
buscam fortalecer as comunidades pesqueiras e contribuir 
para melhorar as condições de vida dessas comunidades e 
potencializar o desenvolvimento socioeconômico da cadeia 
produtiva da pesca.

Do ponto de vista metodológico, optou-se pelo 
desenvolvimento de um estudo exploratório conceitual 
aplicado ao uso do método monográfico com transcrição 
de diários de campo e observação direta e sistemática. 
As reflexões teóricas e metodológicas estão alinhadas ao 
projeto de Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca 

(PAPESCA/UFRJ), um projeto desenvolvido pelo Núcleo 
de Solidariedade Técnica (SOLTEC/UFRJ), um núcleo de 
Ensino Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, e à pesquisa de tese de doutorado no Programa 
de Pós-Graduação em Meio Ambiente da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro/UERJ. 

O artigo segue a seguinte estrutura: a) introdução 
– com uma breve caracterização da pesca no Brasil; b) 
contextualização sobre as abordagens do conceito de território 
com foco em vários autores, entre os quais estão Ratzel, 
Milton Santos, Raffestin, Harvey e Haesbaert; c) busca-
se evidenciar a relação entre territorialidade e a identidade 
socioterritorial dos pescadores artesanais, destacando as 
vivências dos pescadores do litoral norte do Rio de Janeiro 
- Brasil; d) descrição das experiências no âmbito da Rede 
Solidária da Pesca.

Acredita-se que as análises aqui apresentadas possam 
gerar novos subsídios teóricos, contribuir com a 
interdisciplinaridade entre as áreas científicas e auxiliar nos 
debates estabelecidos no âmbito das organizações sociais, 
especificamente, dos pescadores artesanais.        

2.  AboRdAgem teRRItoRIAl e suAs 
múltIPlAs sIgnIfIcAções conceItuAIs

O conceito de território é polissêmico, assume vários 
significados a partir dos recortes dados pelas diversas áreas 
das ciências. Haesbaert (2007) apresenta uma síntese das 
várias noções de território, agrupando-as em quatro vertentes 
básicas: política ou jurídico-política, cultural ou simbólico-
cultural, econômica e natural. 

A dimensão jurídico-política diz respeito às relações 
espaço-poder institucionalizadas. Neste caso, o território 
é visto como um espaço delimitado e controlado, através 
do qual se exerce um determinado poder que, na maioria 
das vezes, mas não exclusivamente, é relacionado ao poder 
político do Estado. A vertente cultural ou simbólico-cultural 
ressalta a concepção de território como o produto da 
apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação 
ao seu espaço vivido. Na vertente econômica, o território é 
tido como fonte de recursos e/ou incorporado no embate 
entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como 
produto da divisão “territorial” do trabalho. Na perspectiva 
“natural”, a noção de território tem como base as relações 
entre sociedade e natureza, especialmente no que se refere 
ao comportamento “natural” dos homens em relação ao seu 
ambiente físico.

O autor reconhece a importância da distinção entre 
essas quatro dimensões em que usualmente o território 
é focalizado, mas procura ampliá-la, apresentando outra 
perspectiva de análise na qual essas dimensões se inserem 
dentro da fundamentação filosófica de cada abordagem. 
O autor discute a conceituação de território a partir de 
dois binômios: materialismo-idealismo e espaço-tempo. O 
binômio materialismo-idealismo desdobra-se em função 
de duas outras perspectivas: “parcial”, que irá priorizar 
uma das dimensões (natural, econômica, cultural, política 
ou “integradora”, que busca envolver conjuntamente 
todas as dimensões). O binômio espaço-tempo também é 
apresentado em dois sentidos: “ i. seu caráter mais absoluto ou 
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relacional: no sentido de incorporar ou não a dinâmica temporal 
(relativizadora), seja na distinção entre entidade físico-material 
(como coisa ou objeto) e social-histórica (como relação); ii. Sua 
historicidade e geograficidade, isto é, se trata de um componente 
ou condição geral de qualquer sociedade e espaço geográfico ou 
se está historicamente circunscrito a determinado(s) períodos(s), 
grupo(s) social(is) e/ou espaço(s) geográfico(s)”  (Haesbaert, 
2007: 41)

Assim, se o pesquisador trabalha com categorias do 
materialismo dialético, ele poderá defender uma posição de 
território que privilegia a sua dimensão material, econômica, 
contextualizada historicamente, definindo-se a partir de 
relações sociais, ou seja, tem um sentido relacional (Haebaert, 
2007).

Apesar dessa identificação em função das áreas específicas 
e do posicionamento do pesquisador, observa-se, no 
entanto, que há um movimento crescente de incorporações 
e transmutações do conceito pelas áreas de conhecimento. 
Por exemplo, o termo “território político” também está 
relacionado à concepção de fronteiras, especialmente às 
fronteiras estatais, o que permite relacionar a estudos do 
campo da geografia, da economia, da sociologia etc.. A 
concepção de “território simbólico” refere-se ao espaço 
de construção de identidade, sendo usado em estudos 
antropológicos, sociológicos e psicológicos. 

Ratzel, autor clássico da geografia, traz o sentido político 
nos estudos de território estabelecendo diálogo com diversas 
áreas do saber. Ele considerava o território como um espaço 
qualificado pelo domínio de um grupo humano, sendo 
definido pelo controle político. Para ele, não é possível 
conceber um estado sem território. O estudo do homem, seja 
individualmente, seja associado à família, à tribo, ao Estado, 
pressupõe também o estudo do território. Reforçando a sua 
posição o autor sinaliza: “Quando se trata de um povo em 
via de incremento, a importância do solo pode talvez parecer 
menos evidente; mas pensemos em um povo em processo de 
decadência e verificar-se-á que esta não poderá absolutamente ser 
compreendida, nem mesmo no seu início, se não levar em conta 
o território. Um povo decai quando sofre perdas territoriais. Ele 
pode decrescer em número, mas ainda assim manter o território 
no qual se concentram seus recursos; mas se começa perder uma 
parte do território, esse é sem dúvida princípio da sua decadência 
futura” (Ratzel, 1990, p. 74) 

Com o crescimento dos estudos das questões ambientais – 
ordenamento, gestão do espaço, entre outros – a centralidade 
do Estado no processo de ordenamento e gestão de alguns 
territórios tem sido motivo de reflexão. O caráter político 
desse debate é notório: de um lado os “macropoderes” 
demarcados por interesses econômicos e relações políticas 
institucionalizadas; e de outro os “micropoderes”, muitas 
vezes mais simbólicos, produzidos e vividos localmente. 
(Haesbaert, 2007)

Sack (1986) define território como sendo uma área 
demarcada, de influência e controle. O autor defende a 
participação de todos os indivíduos no monitoramento das 
ações presentes e futuras em um determinado território. 
Ele entende territorialidade como a intenção de indivíduos 
ou grupos de produzir, influenciar ou controlar pessoas e 
relações, através da delimitação e defesa de uma determinada 
área geográfica.

Segundo Santos (2007, p.13-14), hoje tudo que 
é considerado essencial no mundo se faz a partir do 
conhecimento do que é território: “O território é o lugar 
em que desembocam  todas as ações, todas as paixões, todos os 
poderes, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem 
plenamente se realiza a partir de manifestações da sua existência 
(...) o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais 
e de sistemas de coisas superpostas; o território tem que ser 
entendido como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território 
é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas 
materiais e espirituais e do exercício da vida”.

A expressão “território usado” para Santos é quase um 
correlato direto de espaço (objeto da geografia): “O território 
usado, visto como uma totalidade, é um campo privilegiado para 
a análise na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura 
global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade do 
seu uso”. (Santos, 2000, p.12).

Segundo Santos (2000), na geografia, o espaço resulta 
de um passado histórico, da densidade demográfica, da 
organização social e econômica e dos recursos técnicos dos 
povos que habitam os diferentes lugares, portanto, está 
impregnado de história. Algo que é produzido e consumido 
por práticas sociais. Um produto construído, vivido e 
utilizado como meio de sustentação para as práticas sociais.

Ao fazer a distinção entre território como recurso e 
território como abrigo, Santos afirma que o território usado 
é tido como um recurso para os atores hegemônicos, ou 
seja, ali eles têm a garantia de realização de seus interesses 
particulares. No entanto, “para os atores ‘hegemonizados’ 
trata-se de um abrigo, buscando constantemente se adaptar 
ao meio geográfico local, ao mesmo tempo em que recriam 
estratégias que garantam a sua sobrevivência nos lugares” 
(Santos, 2000:12-13).

Para Santos (1985, p.9), a periodização da história é que 
define como será organizado o território, ou seja, o que será 
o território e como serão as suas configurações econômicas, 
políticas e sociais. Ressaltando a dialética dos processos 
históricos, ele nos ensina que cada momento histórico, cada 
elemento muda seu papel e sua posição no sistema temporal 
e no sistema espacial e, a cada momento, o valor de cada qual 
deve ser tomado da sua relação com os demais elementos e 
com o todo.

O território também se configura pelas técnicas, pelos 
meios de produção, pelos objetos e coisas, pelo conjunto 
territorial e pela dialética do próprio espaço. Somado a tudo 
isto, Santos vai mais adiante e consegue penetrar, conforme 
suas proposições e metas, na intencionalidade humana. Para 
ele, a relação entre o homem e o meio é dada pela técnica 
de “um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais 
o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria 
espaço”. (Santos, 1994, p.61). 

Para Raffestin (1993, p.154), o território é produto dos 
atores sociais, do Estado ao indivíduo, passando por todas 
as organizações, pequenas ou grandes. São esses atores que 
produzem o território, composto por malhas, nós e redes, 
partindo da realidade inicial dada, que é o espaço, passando 
à implantação de novos recortes e ligações. Dessa maneira, 
para o autor, a malha, também denominada tessitura é: “(...) 
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a projeção de um sistema de limites ou fronteiras, mais ou menos 
funcionalizadas (...). A tessitura é sempre um enquadramento do 
poder ou de um poder. A escala da tessitura determina a escala 
dos poderes. Há poderes que podem intervir em todas as escalas 
e aquelas que estão limitadas às escalas dadas. Finalmente, a 
tessitura exprime a área de exercício dos poderes ou a área de 
capacidade dos poderes”. 

Na sua concepção, o poder define-se pela capacidade dos 
atores de agir, realizar ações e produzir efeitos, ou seja, de 
fazer uso do território e de transformá-lo, respondendo aos 
interesses e às demandas dos atores pertencentes a este.

Raffestin (1993) diferencia Território e Espaço. Para ele, 
o espaço é um substrato, um palco preexistente ao território.  
Destaca que o território se forma a partir do espaço, é o 
resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático 
(ator que realiza a fusão de um ou mais elementos/um 
programa) em qualquer nível. Segundo este autor (p.143-
144):  “(...) ao se apropriar de um espaço, concreta ou 
abstratamente, o ator territorializa um espaço onde se projetou 
um trabalho, seja energia e informação, e que, por conseqüência, 
revela relações marcadas pelo poder. (...) o território se apóia no 
espaço, mas não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. 
Ora, a produção, por causa de todas as relações que a envolve, se 
inscreve num campo de poder (...)”. 

A compreensão de território para Raffestin (1993) passa 
pela compreensão da construção do território marcado pelas 
relações de poder exercido por pessoas ou grupos. Sem o 
poder não se define o território. 

Para Corrêa (1996), o território é o espaço revestido da 
dimensão política, afetiva ou ambas. Nesse sentido, a noção 
de território identifica-se com a vinculação a determinado 
lugar.  As relações sociais e a consciência de si estabelecem 
padrões de convivência social, produzindo os símbolos e 
imagens que materializam a identidade e só adquirem valor 
quando incorporados a processos voluntários a partir de uma 
perspectiva endógena. Isso tende a se expressar numa tomada 
de consciência política que dá ao conceito de identidade um 
sentido territorial.

O território enche o espaço com conteúdos particulares, 
relacionados a construções históricas entre pessoas, 
organizações e Estado. A territorialidade, segundo Corrêa 
(1996), refere-se ao conjunto de práticas e suas expressões 
materiais e simbólicas, que garantiriam uma apropriação e 
uma permanência em um dado espaço por determinados 
grupos sociais, organizacionais. 

Sem desconsiderar a importância dos debates acadêmicos 
e das questões filosóficas, Harvey, já na década de 80, afirmava 
que o entendimento do conceito de espaço – e acrescentemos 
o de território – não passa meramente pelo debate filosófico. 
As respostas estão vinculadas às ações humanas, ou seja, à 
compreensão das práticas sociais e cotidianas no espaço 
(Harvey,1985). 

Em síntese, o conceito de território é aqui assumido 
na sua complexidade, envolvendo aspectos econômicos, 
políticos, culturais e ambientais. Espaço-tempo demarcado 
pelas intenções das ações humanas na apropriação, acesso, 
controle e uso das condições materiais, simbólicas, espirituais 
e éticas. 

Vale ressaltar que, independente da filiação a uma ou a 
outra linha de pensamento, pode-se constatar a relevância 

do conceito de território para as pesquisas referentes à pesca, 
em especial, à pesca artesanal. Na tentativa de aprofundar 
o debate, no próximo item, relacionam-se os conceitos de 
território e identidade socioterritorial às “práticas sociais 
cotidianas” de pescadores artesanais do litoral norte do estado 
do Rio de Janeiro. 

3.  teRRItoRIAlIdAde e IdentIdAde 
socIoteRRItoRIAl dos PescAdoRes 
ARtesAnAIs: vIvêncIAs de PescAdoRes 
do lItoRAl noRte do RIo de JAneIRo

O debate sobre territorialidade e identidade 
socioterritorial permite evidenciar as ações e experiências 
concretas de pescadores artesanais, os aspectos simbólicos 
das relações socioterritoriais e os códigos nativos. Por meio 
de depoimentos, os pescadores traduzem seus sentimentos 
em relação à realidade da pesca “antigamente” e nos dias 
atuais. Esse debate possibilita afirmar uma posição de 
respeito à diversidade, às possibilidades de escolhas sobre o 
modo de vida, à preservação das culturas tradicionais e do 
meio ambiente. 

Milton Santos (2007, p.20) ressalta que, na atualidade, 
impera a lógica da “ditadura do dinheiro”, do lucro, que 
representa os interesses particulares, e há um aparato político, 
jurídico e ideológico constituído para facilitar e viabilizar a 
lógica de interesses particulares, desmantelando, se necessário, 
todos os demais interesses presentes nos territórios. 

Ao realizar a atividade pesqueira, os homens cultivam 
saberes e acabam constituindo uma cultura distinta, dentro 
de um cotidiano muito peculiar. Essa especificidade nos 
remete ao conceito de identidade socioterritorial, conforme 
empregado por Haesbaert (1999, p.172): “Toda identidade 
territorial é uma identidade social definida fundamentalmente 
por meio do território, ou seja, dentro de uma relação de 
apropriação que se dá tanto no campo das idéias quanto no da 
realidade concreta. O espaço geográfico constitui assim, parte 
fundamental dos processos de identificação social”. 

O conceito de identidade “socioterritorial” empregado 
reforça a ideia de que “não há território sem algum tipo de 
identificação e valorização simbólica (positiva ou negativa) do 
espaço pelos seus habitantes” (Haesbaert, 1999).

Os pescadores artesanais estabelecem, no processo de 
trabalho, uma relação muito particular com os elementos da 
natureza. Isso faz parte da construção do seu conhecimento, 
quanto maior a interação, maior a possibilidade de 
sucesso na pescaria. Essa relação produz um sentimento 
de pertencimento e ajuda a caracterizar a sua identidade 
socioterritorial.

Na atividade pesqueira há um saber tácito que é passado de 
geração para geração. Esse saber nativo advém da experiência 
e define escolhas estratégicas que influenciam diretamente o 
desenvolvimento da atividade. Os ‘pesqueiros’, por exemplo, 
são definidos por marcas simbólicas, vinculadas à tradição 
de posse e uso do local por parte do grupo de pescadores 
que praticam a pesca familiar ou pesca de parceria (Furtado, 
2008).

A água, espaço de produção primária, é onde se desenha 
objetiva e simbolicamente a territorialidade segundo códigos 
nativos. Esses códigos (demarcação de pesqueiros, trajetos 
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etc.), muitas vezes conflitam com os de direitos convencionais. 
Os pescadores estão expostos às dinâmicas territoriais, em 
função do avanço da industrialização sobre seus territórios e 
de políticas públicas nacionais e regionais com externalidades 
que afetam suas relações grupais e ambientais, seus modos de 
vida e trabalho e interferem na construção de sua identidade 
(Furtado, 2008). 

Para Marques (2001, p.148), a territorialidade na pesca é 
um fenômeno que se manifesta sob vários aspectos: “inclusive, 
na forma de espaços possuídos que, sendo consuetudinariamente 
aceitos, explicitam-se em locuções do tipo ‘lugá certo de’ (- o 
Zezinho tem um lugá certo de pesca”) ou ainda (...) ‘Esse porto 
é de Chico’. ‘Aquele porto é de uma velha’. (...) – O meu porto 
fica daqui a uma hora de relógio”. 

Esse autor relata que, já em 1960, havia estudos que 
descreviam o comportamento dos pescadores em relação à 
demarcação dos lugares de pesca e à escolha do melhor lugar 
para jogarem as suas redes. Para evitar conflitos quanto ao uso 
do local, os pescadores tinham um acordo, ou seja, quando o 
primeiro grupo chegava, fazia uma demarcação com o remo 
na areia e os demais iam posicionando os seus remos atrás, 
conforme a ordem de chegada (Marques, 2001). 

Não havia necessidade de uma regulação formal – o 
território usado é definido pelo costume e práticas de trabalho. 
Esses códigos nativos entre pescadores artesanais ganham 
especificidades de acordo com a região e ajudam a desvelar 
as características simbólicas de uma atividade profissional 
tradicional. 

Importante destacar que em várias regiões do Brasil, 
principalmente nas regiões litorâneas, a cultura pesqueira 
vinha conseguindo manter-se, apesar da urbanização e do 
crescimento do turismo. Porém, nas localidades em que 
se instalam grandes empreendimentos industriais a pesca 
artesanal sobrevive com muita dificuldade. A lógica dos 
grandes empreendimentos altera o modo de vida não só da 
cidade onde está instalada, mas de toda a região. O ritmo 
acelerado das mudanças acaba inviabilizando o modo de vida 
mais tradicional, seja em relação à preservação dos costumes, 
seja em relação ao acesso aos recursos pesqueiros. 

Essa situação foi evidenciada no âmbito do Projeto 
Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca (PAPESCA/
UFRJ), desenvolvido, entre 2004 e 2008, em Macaé, 
cidade situada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. 
Durante pesquisas de campo, registraram-se vários relatos 
e experiências de pescadores que, na sua simplicidade, 
deixavam transparecer o esforço em manter-se na atividade 
pesqueira. 

Macaé – e toda região norte do estado do Rio de Janeiro –, 
em finais de 1970, foi palco de grandes transformações com 
a instalação do pólo petrolífero. Os impactos decorrentes 
de fatores econômicos, ambientais e políticos passaram 
a comprometer o modo de vida dos pescadores(as) e a 
fixação de sua identidade. Muitos são forçados, por pressão 
da especulação imobiliária, a deixar a orla das praias, local 
primário de moradia. Outros não conseguem manter-se 
na pesca. Transformam-se em favelados e perdem as suas 
referências, adoecem, tornam-se alcoólatras, desestruturam 
toda a rede familiar. 

A luta pela preservação da identidade, das tradições e 
dos vínculos estabelecidos com os companheiros de pescaria 

pode ser verificada nos relatos sobre as práticas de escolhas 
e demarcações dos pesqueiros, que, em geral, respeitam 
as tradições. Há um código de “respeito” entre eles, onde 
costumam afirmar: - “Esse pesqueiro é de Zico, ali é de Paulo 
etc.”. - “Antes meu pesqueiro ficava a uma hora ao norte da Ilha 
de Santana, porém depois da descoberta do petróleo fui obrigado 
a mudar meu local de pesca”.

O saudosismo de uma época em que, segundo relatos, 
havia “grande fartura” demarca as “falas” dos pescadores dessa 
região: - “já ganhei muito dinheiro com a pesca, nem precisava 
ir muito longe, bastava duas horas, era só jogar a rede, vinha 
sempre cheia, tinha para todo mundo!” Ou então: - “quando 
eu entrava no Barco, não tinha paragem certa, desembarcava no 
Rio de Janeiro, e até mesmo em Santos (SP), se a pesca tava boa, 
a gente ia embora”. Percebe-se ainda uma forte relação com 
o mar: - “O barco era minha casa, eu me sentia melhor no mar 
do que em terra. Lá eu me sentia bem, tinha mais disposição. 
Quando eu voltava para terra me sentia meio estranho, dormia 
muito, então dava logo um jeito de voltar para o mar” (Pescador 
aposentado, de Macaé).

Ao comentar sobre as condições de pesca na região: - “isso 
aqui era uma maravilha, meu pesqueiro ficava a três horas da 
praia. A gente saía em três no barco, sempre de tardezinha e era 
certo voltar de manhã com o sustento da família” (pescador 
de Cabo frio - RJ). Segundo relato da filha de um pescador 
de Cabo Frio: - “Meu pai costumava pegar camarão aqui 
na beirinha, quando eu era criança pegava camarão até de 
balde”.

Marques (2001) chama a atenção para a demarcação 
da noção de “posse e de delimitação” afirmando que, entre 
os pescadores, a relação de posse nas águas se manifesta ao 
mesmo tempo como um clamor pela “ordem, restrição e 
respeito aos locais de pesca”, bem como pelo reconhecimento 
do “direito ao uso comum” dos espaços aquáticos.

A escassez dos recursos naturais decorrente das 
peculiaridades humanas ajuda a provocar desconexões 
e rearranjos nos territórios e, consequentemente, nas 
identidades socioterritoriais. Isso afeta diretamente as 
relações entre pescadores, aumentando o conflito entre eles, 
como também com outros setores da sociedade. 

A expansão das atividades industriais no litoral fluminense 
vem provocando aumento populacional. Muitos que ali 
chegam, buscam melhores condições de vida e trabalho.  
Porém, ao verem frustradas as possibilidades de emprego 
nos setores formais, devido ao baixo nível de escolaridade 
e qualificação profissional, procuram se inserir na pesca 
como uma alternativa de sobrevivência. Essa situação agrava, 
ainda mais, a sobrepesca, aumenta o risco de acidentes e gera 
conflitos com os pescadores tradicionais da região.

Os conflitos pessoais e/ou grupais somam-se às 
dificuldades e problemas sociais, gerando sentimentos de 
descrença e impotência que contribuem para a desagregação 
e exacerbação do “individualismo” entre os pescadores. É 
comum ouvirmos os pescadores afirmarem: - “Não quero que 
meu filho seja pescador!” Ou ainda: “pescador, hoje pesca-a-
dor!” 

Os fatores que geram desagregações podem (a depender 
do poder de mobilização, organização da categoria, e também 
do apoio de instituições e organizações da sociedade civil 
e do Estado) abrir possibilidades de busca de alternativas 
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coletivas, seja em relação a melhores condições de vida e 
trabalho, seja em relação ao fortalecimento das identidades 
socioterritoriais, ou também ao incentivo à criação de 
políticas públicas. 

4.  ARtIculAção em Redes: umA 
exPeRIêncIA de oRgAnIzAção e APoIo à 
PescA ARtesAnAl

A discussão sobre “redes” vem tomando espaço 
significativo nas reflexões sobre as ações coletivas e 
individuais, em particular aquelas que dizem respeito a 
garantias de demandas políticas, econômicas e sociais por 
intermédio de ações contra-hegemônicas, que, segundo 
Boaventura Santos (2002), são ações coletivas ou individuais 
de oposição a uma dada realidade política, econômica e 
social.

As relações sociais têm elementos de poder que libertam 
e aprisionam, a depender das lutas travadas e dos interesses 
em pauta em determinada arena social, demonstrando uma 
forma particular de organização, mas não livre do processo 
de coação. Esse processo “força” a criação de redes.

Santos (1996) apresenta uma análise metafórica do que 
vem a ser uma rede, nos transportando para a formação de 
tecituras onde os “nós” fazem parte de sua composição. Este 
método de ver a “rede” como mecanismo para estabelecer 
variados contatos dados pelas relações que envolvem 
questões de circulação e comunicação de bens materiais e 
imateriais no atual contexto global, numa perspectiva de 
significação e significado. 

Relacionando ao conceito de território, vale destacar a 
posição de Raffestin (1993), que reforça a ideia de que o 
território é fruto de relações sociais amplas, que envolvem 
Estado, indivíduo e organizações em uma malha de nós 
e redes, partindo da realidade concreta, que é o espaço, 
passando à implantação de novos recortes e ligações. Vale 
também destacar a de Santos, que afirma que mesmo os 
sujeitos hegemonizados recriam estratégias e buscam 
garantir a sua sobrevivência nos lugares. 

Considerando a importância em apoiar as organizações 
dos pescadores artesanais e a necessidade de mobilizar pessoas 
e entidades para demarcar seus espaços reivindicatórios e 
identitários, descreve-se aqui as experiências vividas no 
âmbito da Rede Solidária da Pesca, que se define como “uma 
articulação de diversos setores ligados à pesca artesanal e à 
aquicultura familiar, que desenvolvem ações diversas que 
buscam fortalecer as comunidades pesqueiras e contribuir 
para melhorar as condições de vida dessas comunidades”. 
A Rede atua em diversos territórios de Norte a Sul do 
Brasil e estabelece parcerias com outras redes nacionais e 
internacionais. 

O processo de construção da Rede Solidária da Pesca teve 
início em 2006, com a parceria e intenção de cooperação 
técnica entre três projetos que envolvem várias instituições 
e atores sociais: o Projeto Peixes Pessoas e Água (PPAgua), 
que atua na cadeia produtiva da pesca na região do médio-
alto São Francisco, no estado de Minas Gerais; o Projeto 
Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca (PAPESCA/
UFRJ), desenvolvido pelo Núcleo de Solidariedade Técnica/
UFRJ, que atualmente desenvolve ações no litoral norte, 

região dos lagos e litoral sul do estado do Rio de Janeiro; 
e o Projeto de Manejo de Recursos Naturais da Várzea 
Amazônica (Próvarzea/IBAMA),  que se desenvolve na 
Bacia hidrográfica do Rio Amazonas nos estados do Pará e 
Amazonas. Atualmente, a Rede agrega parcerias nos estados 
do Ceará, no nordeste do Brasil e nos estados do Sul do 
país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

O objetivo da Rede Solidária da Pesca é contribuir 
para a articulação entre territórios, projetos e instituições 
que promovam o desenvolvimento sustentável da cadeia 
produtiva da pesca, tendo como base a Economia Solidária. 
Além disto, possui o foco na pesca artesanal e na aquicultura 
familiar. 

Conforme definição de Alvear (2008, p.37), a Rede 
Solidária da Pesca está classificada como uma Rede Temática: 
“Redes temáticas – São aquelas que se organizam em torno de um 
tema, segmento ou área de atuação das entidades e indivíduos 
participantes. A temática abordada é o fundamento desse tipo 
de rede, seja ela genérica (ex.: meio ambiente, infância) ou 
específica (ex.: reciclagem, desnutrição infantil)”. 

Constitui-se um desafio, por conseguinte, promover a 
discussão sobre a pesca no Brasil, construindo uma visão 
nacional, sem desprezar as diferentes características naturais, 
sociais, culturais, econômicas e políticas que se apresentam em 
cada uma das diversas realidades em nosso país continental. 
Como ressaltou Alvear (2008, p.28): “Uma crítica às redes 
temáticas é que uma solução bem sucedida adotada em uma 
determinada localidade pode não ser aplicável, ou não ser 
bem sucedida, quando aplicada a outra localidade. Questões 
sociais estão, na maioria das vezes, diretamente relacionadas a 
especificidades locais e contextos culturais e, dessa forma, uma 
experiência bem sucedida em outras localidades pode ter sua 
replicação dificultada ou impossibilitada”. 

Cuidando dessa peculiaridade, propõe-se a busca pela 
sustentabilidade dos modelos socioeconômicos locais, 
para que desenvolvam seus planos de trabalho de maneira 
independente a partir das especificidades sociais, culturais, 
econômicas e ambientais de cada região.

A Rede busca constantemente a participação de outros 
projetos e instituições e o comprometimento de órgãos 
governamentais, entre os quais a SENAES - Secretaria 
Nacional de Economia Solidária e o MPA - Ministério 
de Aquicultura e Pesca. A Rede está ainda aberta para se 
articular com outras redes que visem ao desenvolvimento de 
estratégias autossustentáveis e que fortaleçam os princípios 
de equidade das cadeias produtivas da pesca. Há também 
uma parceria com os setores pesqueiros, governamentais e 
universitários de Portugal e Moçambique. 

Essa articulação propiciou a organização e a realização 
de quatro seminários nacionais: o 1º realizado em 2006 
na cidade de Pirapora, em Minas Gerais; o 2º em 2007, 
em Macaé, no Rio de Janeiro; o 3º em 2008 em Santarém, 
Pará, onde definiu-se os eixos de atuação da Rede. São 
eles: Geração de Trabalho e Renda, Gestão Compartilhada 
de Recursos Naturais, Seguridade Social e Segurança no 
Trabalho, Equidade Étnica e de Gênero, Comunicação, 
Resgate e Valorização da Cultura do Pescador e o eixo 
prioritário que trata da Educação Continuada dos Pescadores 
e da construção de um projeto pedagógico da pesca. O 4º 
seminário realizou-se em 2010 em Manaus, Amazonas.
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Participaram desses encontros representantes de 
diversas colônias de pescadores, associações de pescadores 
e de moradores, cooperativas e associações de artesanato, 
grupos de beneficiamento de pescado, integrantes de 
ONGs nacionais e internacionais, grupos de repórteres 
comunitários, construtores de embarcações, instituições 
de ensino básico, prefeituras e secretarias municipais, 
universidades e instituições de ensino técnico federais, 
professores de universidades estrangeiras, órgãos de apoio 
técnico, pesquisadores e técnicos dos vários projetos e 
representantes do governo federal.

Visando ao fortalecimento da Rede Solidária da Pesca, no 
âmbito nacional e local, foram realizados vários seminários 
regionais. Destacam-se aqui os principais aspectos do 
seminário realizado no estado do Rio de Janeiro, em outubro 
de 2008. 

Após a formação de uma comissão organizadora, da qual 
fizeram parte pescadores (de Macaé, Arraial do Cabo, Cabo 
Frio, Barra de São João-Casimiro de Abreu e de Búzios), 
representantes do poder público (de Cabo Frio, Casimiro e de 
Macaé), pesquisadores e estudantes de universidades públicas 
e privadas, começaram os preparativos para o I Seminário 
Litoral Fluminense. Durante o processo de organização do 
Seminário foram realizadas 9 reuniões, com revezamento dos 
locais, para viabilizar a participação de um maior número de 
pescadores em cada local. 

O processo de preparação do I Seminário, além de 
envolver um grupo significativo de pessoas e entidades, foi se 
constituindo de maneira bastante peculiar. A cada encontro 
os integrantes foram se conhecendo melhor, se fortalecendo 
e construindo identidade. A rotatividade nos locais das 
reuniões também foi um fator importante, pois propiciou 
maior participação dos integrantes das entidades locais, a 
troca de experiência e estreitamento dos laços afetivos.

O I Seminário da Rede – Litoral Fluminense contou 
com a presença de 107 pessoas representando 42 entidades 
ligadas à pesca. Na programação, foram priorizados os 
debates em grupos, para que os pescadores tivessem maiores 
e melhores condições de expor e debater as suas ideias. 
Para isto, foram organizados cinco grupos, de acordo 
com os cinco eixos temáticos definidos no processo de 
organização: 1) Gerenciamento Costeiro; 2) Infraestrutura; 
3) Monitoramento e Estatísticas Pesqueiras; 4) Direitos e 
Benefícios dos Pescadores; 5) Beneficiamento e Aquicultura. 

Cada grupo apontou os principais problemas e propostas 
de encaminhamentos. Na sistematização, as propostas 
convergentes e comuns foram reagrupadas. De acordo com 
as análises, os encaminhamentos se transformam em metas, 
ficando agrupadas em cinco (05) grandes áreas: Educação/
Capacitação/Pesquisa; Comunicação; Políticas Públicas 
(Metas/Ações junto aos Poderes Públicos e Metas/Ações 
Ambientais); Infra-estrutura; Crédito/Financiamento e 
Prospecção. Segue abaixo a descrição das principais propostas 
em cada uma das áreas. 

educação/capacitação/Pesquisa: Preparar e organizar 
oficinas de legislação costeira (apreensão e domínio 
das leis); Organizar cursos de gestão compartilhada em 
recursos naturais; Preparar oficinas sobre cooperativismo 
e associativismo (estimular o associativismo); Preparar e 

organizar oficina de capacitação de lideranças; Desenvolver 
a conscientização sobre o cuidado com o meio-ambiente, 
respeito aos acordos de pesca, para combater o individualismo, 
etc.; Formar equipe de implementação da metodologia e 
grupos de atuação e elaboração de projetos; Preparar cursos 
de capacitação para a utilização adequada dos instrumentos 
de navegação (GPS, Sonar, radar, radiofonia); Aprofundar a 
discussão dos temas e articular movimento para implantação 
de direitos e benefícios dos pescadores; Promover cursos e 
palestras com parcerias institucionais sobre benefícios e 
direitos dos pescadores.

comunicação: Criar um site para a Rede; Criar 
informativos e Jornal; Usar espaços em jornais e na mídia local; 
Criar programas de Rádios (rádios locais e rádio costeiro); 
Fazer um filme sobre o Fundo do Mar; Disponibilizar 
experiências de planos de manejo que já foram feitos; 
Consolidar uma cartilha da legislação pesqueira; Socializar as 
informações técnico-científicas geradas; Construir cartilhas 
para resgate da historia da pesca e aquicultura familiar. 

Políticas Públicas – metas/Ações junto aos poderes 
públicos: Sensibilizar os representantes das instituições 
públicas sobre a temática da pesca artesanal; Gerar estudos 
de impactos ambientais sobre a construção de portos 
(conhecer, debater e divulgar); Indicar propostas de arranjos 
portuários às prefeituras municipais; Fortalecer as ações de 
fiscalização – subsídio para ajudar a fiscalizar acordo de pesca 
e conscientização; Lutar para que os royalties cheguem aos 
pescadores; Criar e/ou Fortalecer a atuação dos Conselhos 
municipais de pesca nos municípios e os Fundos Municipais 
de Desenvolvimento da Pesca; Propor criar secretarias 
municipais de pesca; Buscar soluções junto ao MPA para 
construção de entrepostos de pesca, evitando a “pulverização” 
dos desembarques e amenizando o problema gerado na 
relação pescador – atravessador; Consolidar espaços de 
diálogo entre entidades representativas e órgãos públicos; 
Lutar pela canalização de recursos dos royalties para a pesca.

Políticas Públicas – metas/Ações Ambientais: Criar mais 
Recifes Artificiais (dar uma atenção especial às necessidades 
de preservação da praia da Rasa, em Búzios); Aproximar 
o Plano de Gerenciamento Costeiro Estadual; Identificar 
e implantar áreas de preservação, conservação, exclusão e 
extrativismo controlado; Fortalecer a fiscalização em vários 
níveis de ação; Criar novas Resex; Estabelecer e fortalecer 
os acordos de pesca; Estabelecer critérios ambientais para a 
liberação (empréstimos) de recursos financeiros;

 Fortalecer a atuação no Fórum Estadual Intersetorial Voz 
aos Povos: Quilombolas, Assentados e Acampados Rurais e 
Pescadores Artesanais; Desenvolver projetos de recuperação 
de manguezais.

Infraestrutura: Reivindicar a construção de novos Pólos 
da Pesca (com participação da comunidade); Renovar a 
Frota, com financiamento; Gerar condições de Segurança das 
embarcações; Criar Cooperativas de 1º e 2º grau (Centrais 
de Cooperativas); Incentivar as iniciativas de Produção 
(Beneficiamento, Ração com Dejetos, etc.); Propor/ 
acompanhar/fiscalizar obras/instalações de Saneamento 
Básico; Incentivar as pequenas iniciativas de beneficiamento 
de pescado.
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crédito/financiamentos/Prospecção: Influenciar na 
implantação de políticas de crédito com critérios e ambientais; 
Buscar os recursos junto ao MPA e às Secretarias Municipais, 
além de outras formas de financiamentos; Elaborar projetos 
coletivos para criação de pontos de venda de produtos da 
pesca artesanal e da aquicultura.

Os resultados com o levantamento dos principais 
problemas e sugestões foram sistematizados em um relatório 
que, posteriormente, foi entregue por meio de comissões a 
todas as prefeituras da região, a diversos órgãos governamentais 
e demais instituições. 

O Seminário oportunizou o encontro de pescadores(as), 
colocando-os(as) lado a lado para as discussões coletivas 
dos seus problemas. Os três dias de trabalho, em regime de 
tempo integral, possibilitaram a estreita convivência, criando 
um lapso de tempo, onde cada integrante pôde conhecer 
melhor os seus “parceiros”, trocar experiências, contar 
histórias, participar de momentos culturais, entre outros. 
Ao final, sentia-se a satisfação e as forças renovadas para o 
enfrentamento das batalhas cotidianas. 

O trabalho da Rede Solidária da Pesca continua. Em 
2010, foram realizados dois cursos de formação de 200 horas 
em quatro estados do país: Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
Amazonas e Pará. Um curso tratava de aspectos referentes à 
“Gestão Social da Cadeia Produtiva da Pesca” e outro à “Gestão 
Compartilhada de Recursos Naturais”. Os dois cursos tiveram 
amplitudes regionais e atenderam pessoas de diversas regiões 
de cada um dos estados. Participaram, em média, 35 pessoas 
em cada curso. Os conteúdos abordados nos cursos visavam 
a atender às metas estabelecidas nas reuniões e seminários 
desenvolvidos no âmbito da Rede Solidária da Pesca. 

6.  conclusão

Buscou-se evidenciar, neste artigo, a necessidade 
do reconhecimento das diferenças no movimento de 
realização das culturas. Nenhum modo de vida se afirma, e, 
simultaneamente, se renova sem a presença de outros modos 
de vida. No entanto, na sociedade atual, a hegemonização dos 
modelos de racionalidade técnica, em muitos casos, inviabiliza 
a permanência de outras lógicas. As potencializações dos 
recursos financeiros continuam se sobrepondo aos demais 
interesses, interferindo nos direcionamentos políticos e, 
enquanto um grupo social tem a opção de escolher entre os 
territórios que melhor lhe aprouver, outros não têm sequer 
a opção de viver e manter a sua identidade e dignidade no 
território de origem.

Apesar dos importantes avanços e conquistas nas áreas 
ambientais, pecebe-se no Brasil, principalmente, em termos de 
legislação, a necessidade de avançar nas conquistas em termos 
das políticas públicas. As proposições e ações governamentais 
ainda ocorrem de forma desarticulada, impedindo, em muitos 
casos, a sua concretização. É nas práticas políticas, marcadas 
por aspectos culturais, onde os interesses são negociados, que 
os acordos são “fechados” e as estratégias estabelecidas. A 
burocratização, a fragmentação na gestão política do Estado 
e a fragilidade da organização das populações pesqueiras 
acabam fortalecendo as ações dos grupos hegemônicos nos 
territórios. 

A dinâmica contida no próprio conceito de território nos 

ajuda a compreender a complexidade dos fatores que envolvem 
a pesca artesanal. Possibilita ainda ampliar o diálogo entre 
os campos científicos, fortalecendo ações interdisciplinares. 
A concepção de território aqui assumida se refere, como já 
aludido, ao conjunto complexo de práticas e representações, 
por meio das quais os sujeitos sociais atribuem sentido às suas 
vidas e se projetam na sociedade. O território contribui para 
exteriorizar os significados de uma determinada cultura.

A sensibilização para apreensão dos seus múltiplos 
significados deve ser incorporada às proposições de projetos 
governamentais e, também, à extensão técnica e universitária 
junto às comunidades tradicionais. Caso contrário, continuarão 
persistindo os equívocos, os distanciamentos, as contradições 
e os reducionismos em relação a essas populações, o que 
limita a percepção integrada dos processos socioambientais e 
a implementação de ações compartilhadas.

A interação entre território e identidade socioterritorial 
pareceu-nos bastante apropriada nos estudos da pesca. As 
análises geralmente restringem-se às questões ambientais, 
econômicas e políticas. Mas, ao trabalhar com a dimensão 
simbólica, abre-se uma infinidade de possibilidade, que 
contribuem para uma maior apreensão do modo de vida dos 
pescadores artesanais. 

O debate buscou evidenciar também que os pescadores(as), 
apesar de todas as dificuldades, buscam desenvolver mecanismos 
de “resistências” e de preservação dos seus padrões culturais, 
seja em relação à ocupação dos espaços aquáticos, nos laços de 
solidariedade, seja na interação com o meio. A proposição do 
artigo foi de estimular o debate sobre as escolhas nas tomadas 
de decisões políticas. 

A descrição da experiência da Rede Solidária da Pesca 
reforça a crença de que as práticas coletivas podem gerar 
alternativas construtivas que respeitem as diversidades 
sociais, ambientais, entre outras, interferindo e alterando os 
direcionamentos políticos no contexto da pesca. 
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RESUMO

A contaminação por lixo afeta todas as zonas marinhas do mundo, sejam elas isoladas ou povoadas. Nessas últimas, os usuários 
de praias são frequentemente apontados como fonte geradora de resíduos, logo, sua inserção no planejamento da gestão costeira é 
sugerida pela literatura científica. A fim de fornecer subsídios ao gerenciamento costeiro local, ao planejamento turístico e à elaboração de 
atividades de Educação Ambiental, foi proposta a caracterização sócio-econômica dos usuários da Praia do Porto da Barra, Salvador, Bahia, 
além da avaliação de sua percepção a respeito dos aspectos da poluição por lixo marinho. Para isso, foram aplicados 337 questionários 
sócio-econômico-ambientais aos usuários da praia, durante o verão de 2009. A discussão dos resultados foi ampliada para a cidade de 
Salvador, através da inclusão de outras publicações científicas locais. Os usuários entrevistados foram em sua maioria jovens, de origem 
local e vinculados ao nível de ensino superior. Devido à íntima relação entre os usuários e a presença de lixo, a aplicação dos conceitos 
e práticas educativas à população local não demonstra ser eficiente. A renda familiar declarada pelos entrevistados evidencia o alto 
potencial de consumo do público e a consequente geração de lixo. A falta de consciência/educação dos usuários de praias em Salvador 
revela à necessidade de ações mitigadoras que resultem na melhoria do ambiente praial, como a elaboração de atividades de Educação 
Ambiental que, nesse caso, devem ser direcionadas para um público jovem e de origem local. A insuficiente disponibilidade de lixeiras e 
a ineficácia da coleta pública, segundo os usuários, demonstram a necessidade de melhorias da infraestrutura de coleta de lixo nas praias 
de Salvador.

Palavras-chave: poluição marinha, lixo marinho, usuários de praia, percepção, gestão costeira.
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1.  INTRODUÇÃO

A contaminação por lixo marinho, incluindo resíduos 
sólidos manufaturados, principalmente plásticos, pode ser 
percebida em todas as zonas marinhas do mundo, sejam áreas 
densamente povoadas ou isoladas (Santos et al. 2009). Uma vez 
presentes nas praias, esses poluentes tendem a acarretar prejuízos 
de ordem ambiental, social, econômica e de segurança pública 
(Cheshire,  2009).

Suas fontes encontram-se baseadas em terra e mar (Pianowski, 
1997; Ivar do Sul, 2005). Quando terrestres, convencionalmente, 
caracteriza-se o lixo como de origem local, associado, por vezes, 
ao despejo deliberado por usuários de praias (Santos et al. 2004). 
Em locais atraentes para recreação e turismo, o lixo oriundo dos 
usuários torna-se ainda mais perceptível.

Morgan (1999) e MacLeod et al. (2002) identificaram  que 
a presença de lixo está entre os principais fatores de rejeição, 
conforme os usuários, ao uso de praias para recreação. Outros 
fatores vinculados ao lixo são citados, como: alterações da 
balneabilidade, presença de esgotos, e presença de odores 
desagradáveis (Tudor & Williams, 2003). Em geral, o lixo está 
associado à perda da beleza cênica da praia, como considerado 
por Esteves (2002). Nesse contexto, é sugerida a inserção dos 
usuários de praias na concepção de estratégias de gestão em 
zonas costeiras, dadas as diferenças regionais observadas na 
valorização e percepção dos mesmos.

A fim de fornecer subsídios fundamentais para o 
gerenciamento costeiro local, planejamento turístico, e para a 
elaboração de atividades de Educação Ambiental, objetivou-
se caracterizar o perfil sócio-econômico dos usuários da Praia 
do Porto da Barra, Salvador, Bahia, avaliando sua percepção a 
respeito dos aspectos da poluição por lixo marinho.

2.  MATERIAIS E MÉTODOS

2.1  Área de estudo

A Praia do Porto da Barra (Fig. 1) corresponde a uma 
pequena enseada com aproximadamente 300m de extensão, 

incluída em uma linha de costa caracterizada por ser: bordejada 
por costão rochoso, típico da borda leste da Baía de Todos os 
Santos (MMA, 2003); semi-abrigada, ou seja, protegida de 
ondas durante os meses de verão, e identificada como trecho 
de orla com urbanização consolidada (MMA, 2002).

Considerada um dos cartões postais da cidade, devido 
em parte às características citadas acima, essa praia além de 
possuir um forte apelo turístico, atrai também usuários locais, 
resultando na presença constante de vendedores ambulantes 
que ou fixam seus pontos de venda na areia ou percorrem a 
pé toda a sua extensão. Uma pequena colônia de pescadores 
faz presentes pequenas embarcações de pesca atracadas tanto 
no mar quanto na areia. Evidencia-se assim, um público local 
bastante diversificado.

2.2  Método de Amostragem

Foram aplicados questionários padronizados em três 
parcelas de 50m² (10 x 5m) durante o período de verão, entre 
31 de janeiro e 06 de fevereiro de 2009, com a participação 
de 12 entrevistadores. A parcela 01 (P1) estava localizada 
nas coordenadas 13°0’8.57”S e 38°31’58.13”W, a parcela 02 
(P2), localizada a 13°0’12.44”S e 38°31’58.18”W, e a parcela 
03 (P3), de coordenadas 13°0’15.14”S e 38°31’59.48”W 
(Fig. 2).

2.3  Aplicação do questionário sócio-econômico-
ambiental aos usuários da praia

A aplicação de questionários possibilitou tanto a 
caracterização do perfil sócio-econômico dos usuários, 
quanto à avaliação da sua percepção ambiental sobre o lixo 
marinho. As entrevistas foram realizadas em dois turnos, 
possibilitando a amostragem de públicos distintos. A fim 
de minimizar os processos de influência perante as respostas 
concedidas pelos usuários, cada entrevistador atuou em 
todas as parcelas amostradas, sendo que quando os usuários 
estavam em grupos, apenas um era entrevistado.

ABSTRACT

Contamination by garbage affects all marine areas of the world, either isolated or populated areas. In populated areas, beach users are often 
singled out as a source of litter, hence its inclusion in coastal management planning is suggested by scientific literature. In order to provide subsidies 
to local coastal management, tourism planning and development of environmental education activities, a socio-economic characterization of users 
of Praia do Porto da Barra, Salvador, Bahia, has been done, as well as an evaluation of their perception about aspects of marine pollution by litter. 
The beach corresponds to a small cove about 300m long, considered one of the postcards of the city, boasting a diverse local audience, including 
local users, tourists, traders and fishermen. Together these users were applied to a total of 337 socio-economic-environmental questionnaires, 
during the summer of 2009. The discussion of results has been extended to the whole city of Salvador, with the inclusion of other local scientific 
publications. The users interviewed were mostly young locals who had been to college. The relationship between users and the presence of garbage, 
the application of concepts and educational practices to the local population did not prove to be efficient. Household income reported evidence 
the high potential for public consumption, and the consequent generation of litter. This consumption is closely related to beverages sold on the 
beach, especially beer. Some food items are served on wooden skewers, a skin-piercing material present in Praia do Porto da Barra and the cause 
of several cases of injuries among users. Lack of awareness / education of users of beaches in Salvador demonstrate the need for mitigating actions 
that result in improving the beach environment, as the development of environmental education activities, which in this case should be directed 
to a young local audience. Insufficient supply of garbage disposals and the inefficiency of public-sponsored garbage gathering, according to users, 
show the need for improvement of infrastructure to collect litter on the beaches of Salvador.

Keywords: marine pollution, beach litter, beach users, awareness, coastal management.



Santana-Neto et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(2):197-206 (2011)

- 199 -

Figura 2. Imagem evidenciando a distribuição das parcelas amostradas (Google Earth, 2009).
Figure 2. Image showing the distribution of plots sampled (Google Earth, 2009).

Figura 1. Mapa evidenciando a Praia do Porto da Barra, Bahia, Brasil 
(Fonte: Santana Neto, 2009).
Figure 1. Map showing the Porto da Barra beach, Bahia, Brazil (Source: 
Santana Neto, 2009).
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Para a caracterização do perfil sócio-econômico, foram 
admitidas categorias pré-estabelecidas quanto à faixa etária 
e renda familiar. A idade dos entrevistados, considerando 
a maior idade, foi enquadrada nas seguintes faixas etárias, 
conforme Santos et al. (2001): até 20; 21 a 30; 31 a 40; 
41 a 50; 51 a 60; 61 anos ou mais. Já para a categorização 
da renda familiar, as faixas utilizadas foram as sugeridas por 
IBGE (2003): entre 1/4 e 1/2; entre 1/2 e um; entre um e 
dois; entre dois e cinco; e mais de cinco salários mínimos.

A percepção dos usuários foi abordada por questões 
discursivas, levando-se em consideração a não indução das 
respostas dos entrevistados, e a possibilidade da obtenção 
de dados qualitativos. O preenchimento do questionário foi 
realizado pelo entrevistador, considerado uma forma mais 
eficiente de transcrever todas as informações transmitidas 
pelos entrevistados (Santos et al., 2001). 

Durante a elaboração do questionário, a seleção e posterior 
disposição das perguntas visou à complementaridade das 
mesmas, no sentido de que algumas informações transmitidas 
pelos entrevistados pudessem ser reforçadas mais adiante 
com o transcorrer da entrevista. Além disso, para alguns 
questionamentos, as respostas foram categorizadas.

Como exemplo, as questões abordando os produtos mais 
consumidos e os resíduos mais comuns na praia do Porto da 
Barra foram complementares quando o mesmo item citado 
como consumido apareceu como resíduo comum ao local. 
Quanto à questão sobre os problemas ou prejuízos relativos 
à presença de lixo na praia, a análise das respostas ocorreu 
mediante categorização relativa a três classes: (1) danos ao 
meio ambiente; (2) danos à saúde; e (3) danos ao turismo 
e economia, uma categorização adaptada de Santos et al. 
(2001). 

2.4  Análise estatística

A análise do perfil sócio-econômico do público 
entrevistado foi realizada mediante utilização da análise de 
agrupamento de Cluster (PCOrd), aplicando a distância 
Euclidiana e o método de ligação de Ward, visando definir 
grupos de usuários segundo as categorias verificadas para as 
parcelas, turnos e dias amostrados. Também foi realizada 
uma comparação da frequência de respostas semelhantes 
entre as parcelas amostradas, sendo aplicadas as seguintes 
análises de estatística inferencial não paramétrica: Wilcoxon 
– Análise de Variância (ANOVA); Mann Whitney; Kruskal-
Wallis – ANOVA; e teste de comparação múltipla de Dunn 
(Graphpad INSTAT).

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1  Perfil sócio-econômico dos usuários

Após serem realizadas 337 entrevistas, observou-se que 
quanto à idade, as faixas etárias predominantes foram 21 a 30 
/ 31 a 40 anos. Adicionando a faixa até 20 anos, contabilizou-
se 67,2% do total de entrevistados para as três faixas mais 
jovens (Fig. 3).  Estes resultados corroboram os resultados 
encontrados por Caldas (2007), que a partir do levantamento 
do perfil sócio-econômico de 44 usuários durante o Clean 
Up Day Bahia 2007, relatou 66% dos entrevistados entre as 
três faixas mais jovens nas praias do Porto da Barra, e 60% 
de Boa Viagem, ambas em Salvador, Bahia. Brito (2009) 

ao entrevistar 100 usuários na Praia de Armação, também 
em Salvador, identificou que aproximadamente 82% dos 
entrevistados se enquadravam nas faixas citadas. Revela-se 
então um perfil jovem para o público dessas três praias.

A análise de agrupamento de Cluster revelou 
heterogeneidade na disposição dos usuários, contudo, 
com destacada presença de jovens em qualquer situação. 
Avaliando os resultados por parcelas e turnos amostrados 
(Fig. 4) observou-se ainda que a presença de usuários das três 
faixas mais jovens esteve intensificada no turno vespertino, 
refletindo em um padrão comportamental característico do 
público jovem.

Figura 4. Resultados, por parcela e turno (matutino “M” e ves-
pertino “T”), da caracterização sócio-econômica dos entrevistados 
quanto à idade.
Figure 4. Results per plot and shift (morning “M” and afternoon 
“T”) of socio-economic characterization of interviewees according to 
the age.

Figura 3. Percentual geral da caracterização sócio-econômica dos 
entrevistados quanto à idade.
Figure 3. Percentage of overall socio-economic characterization of in-
terviewees according to the age.
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Para o gênero, a frequência foi semelhante entre homens 
e mulheres, diferentemente de Brito (2009) e Caldas (2007) 
que identificaram maiores valores no público masculino, 
65% e 70% respectivamente. O agrupamento de Cluster 
revelou heterogeneidade, com predomínio ora de homens 
ora de mulheres. A figura 5 apresenta a frequência por gênero 
nas parcelas e turnos, podendo ser constatado o aumento no 
número de homens pela tarde, diferente do ocorrido com o 
público feminino.

A maioria dos usuários possui curso superior completo 
ou em andamento (Figs. 8 e 9). O agrupamento de Cluster 
identificou o significativo predomínio (85,7% das parcelas, 
turnos e dias) de entrevistados vinculados ao ensino médio 
e superior. Brito (2009) também observou um padrão 
semelhante. Já em Caldas (2007) prevaleceram entrevistados 
com ensino médio, principalmente na Praia da Boa 
Viagem, além de poucos registros de usuários com ensino 
superior. Por serem quantitativamente mais expressivos, 
os resultados do presente trabalho e de Brito (2009)  
evidenciam a acessibilidade à educação formal para o público 
entrevistado. 

Figura 5. Resultados por parcela e turno (matutino “M” e vespertino 
“T”), da caracterização sócio-econômica dos entrevistados quanto 
ao gênero.
Figure 5. Results per plot and shift (morning “M” and afternoon 
“T”) of socio-economic characterization of interviewees according to 
the gender.

Quanto à origem, predominaram usuários locais, assim 
como em Brito (2009) e Caldas (2007). A presença de 
turistas baianos e brasileiros de outros estados também foi 
destacada (Figs. 6 e 7). O agrupamento de Cluster revelou 
heterogeneidade, apesar do predomínio dos usuários locais 
para todas as situações amostradas. Essa constatação valoriza 
a realização de programas educativos frente à população 
local.

Figura 6. Percentual geral da caracterização sócio-econômica dos 
entrevistados quanto à origem: SSA – Salvador, BA – Bahia, BRA 
– Brasil, EST – Estrangeiro.
Figure 6. Percentage of overall socio-economic characterization of in-
terviewees according to the origin: SSA – Salvador, BA – Bahia, BRA 
– Brazil, EST – Foreigner.

Figura 7. Resultados por parcela e turno (matutino “M” e ves-
pertino “T”), da caracterização sócio-econômica dos entrevistados 
quanto à origem: SSA – Salvador, BA – Bahia, BRA – Brasil, EST 
– Estrangeiro.
Figure 7. Results per plot and shift (morning “M” and afternoon “T”) 
of socio-economic characterization of interviewees according to the ori-
gin: SSA – Salvador, BA – Bahia, BRA – Brazil, EST – Foreigner.

Figura 8. Percentual geral da caracterização sócio-econômica dos 
entrevistados quanto à escolaridade.
Figure 8. Percentage of overall socio-economic characterization of 
interviewees according to the educational level.
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Para a renda familiar, os maiores valores foram observados 
na categoria a partir de cinco salários mínimos (Figs. 10 e 11). 
O agrupamento de Cluster destacou uma homogeneidade na 
disposição dos usuários, com predomínio de entrevistados 
com renda acima dos cinco salários mínimos para qualquer 
situação. Fica explícito o potencial para o consumo entre os 
usuários, e consequentemente, para a geração de lixo.

3.2  Percepção sobre a poluição por lixo marinho

Os produtos relativos ao consumo são apresentados 
na figura 12, os quais diferem significativamente quanto 
às médias obtidas (p = 0,0002 / teste de Wilcoxon não 
paramétrico), revelando uma preferência ao consumo de 
bebidas como cerveja, água de coco, água e refrigerante, 
resultados semelhantes aos encontrados por Brito (2009). A 
partir da comparação entre as médias dos itens (Fig. 13), 
utilizando a Análise de Variância (ANOVA) com um fator, 
verificaram-se semelhanças entre as parcelas amostradas (p = 
0,9526).

Figura 9. Resultados por parcela e turno (matutino “M” e vespertino 
“T”), da caracterização sócio-econômica dos entrevistados quanto 
à escolaridade.
Figure 9. Results per plot and shift (morning “M” and afternoon 
“T”) of socio-economic characterization of interviewees according to 
the educational level.

Figura 10. Percentual geral da caracterização sócio-econômica por 
salários mínimos dos entrevistados quanto à renda familiar.
Figure 10. Percentage of overall socio-economic characterization for 
minimum wage of interviewees according to household income.

Figura 11. Resultados por parcela e turno (matutino “M” e 
vespertino “T”), da caracterização sócio-econômica por salários 
mínimos dos entrevistados quanto à renda familiar.
Figure 11. Results per parcel and shift (morning “M” and afternoon 
“T”) of socio-economic characterization for minimum wage of 
interviewees according to household income.

Figura 12. Frequência de produtos mais consumidos na Praia do 
Porto da Barra, conforme os entrevistados.
Figure 12. Frequency of products most consumed in Porto da Barra 
beach, as reported by interviewees.
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Quanto aos resíduos mais comuns na praia foram citados 
19 tipos diferentes (Fig. 14), os quais, apresentaram uma 
diferença significativa quanto à frequência (p < 0,0001 / teste 
de Wilcoxon não paramétrico), revelando o predomínio de 
itens como latas, cocos, copos descartáveis e garrafas plásticas 
sobre os demais. Foi verificada uma íntima relação entre 
os resíduos mais citados e os produtos mais consumidos. 
Interessante notar, como exemplo, que a disposição do 
consumo de cerveja seguiu de forma coerente à presença 
de latas, assim como no caso da água de coco/coco, água/
copo descartável e garrafa plástica, queijo coalho/espeto, não 
ocorrendo o mesmo em relação ao cigarro.

Caldas (2007) confirma o predomínio de plásticos em 
geral, latas, espetos e cigarro entre as respostas de usuários 
de praia. Assim como na questão anterior, foi realizada a 
ANOVA com um fator, verificando-se a semelhança entre a 
ocorrência de resíduos nas parcelas amostradas (p = 0,8862), 
conforme os entrevistados (Fig. 15).

Em relação à presença do lixo, 84,3% dos entrevistados 
consideraram a praia do Porto da Barra suja, sendo esse 
percentual considerado significativo (p < 0, 0001 / teste de 
Mann-Whitney). Já Caldas (2007) identificou que 66% dos 
entrevistados achavam esta praia limpa em relação às demais. 
O enfoque comparativo aplicado por esse autor, frente 
a outras praias pode ter sido a causa para esses resultados 
opostos.

Na questão seguinte, foram citados 16 motivos que 
influenciam a presença do lixo na praia pesquisada (Fig. 
16), com significância para a falta de consciência/educação 
e para a ineficaz disponibilidade de lixeiras (p < 0,0001 / 
teste de Wilcoxon não paramétrico), assim como registrado 
por Brito (2009) e Caldas (2007). Fica explícita assim a 
necessidade de ações educativas visando à sensibilização de 
usuários, sendo sua relevância abordada por autores como 
Machado et al. (2009), que observaram maior conhecimento 
sobre ambientes marinhos entre usuários de praia abordados 
por essas ações. Os mesmos autores ainda sugerem que as 
mesmas sejam direcionadas ao público jovem e local, que é 
predominante no Porto da Barra.

Figura 13. Frequência de produtos mais consumidos na Praia do 
Porto da Barra, Salvador, divididos entre as parcelas amostradas, 
conforme os entrevistados.
Figure 13. Frequency of products most consumed in Porto da Barra 
beach, Salvador, by plot, as reported by interviewees.

Figura 14. Frequência de resíduos mais comuns na Praia do Porto 
da Barra, Salvador, conforme os entrevistados.
Figure 14. Frequency of the most common litter in Porto da Barra 
beach, Salvador, as reported by interviewees.

Figura 15. Frequência de resíduos mais comuns na Praia do 
Porto da Barra, Salvador, divididos entre as parcelas amostradas, 
conforme os entrevistados.
Figure 15. Frequency of the most common litter in Porto da Barra 
beach, Salvador, by plot, as reported by interviewees.

Figura 16. Principais motivos para a ocorrência de resíduos na 
Praia do Porto da Barra, conforme os entrevistados.
Figure 16. Main reasons for the occurrence of residues in Porto da 
Barra beach, as reported by interviewees.
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Os prejuízos relativos à presença do lixo na praia estiveram 
mais relacionados à saúde e ao meio ambiente, segundo os 
entrevistados (Fig. 17). Ficou evidente que o conhecimento 
sobre os danos relacionados à economia/turismo é inferior 
se comparado ao meio ambiente e saúde, assim como em 
Caldas (2007). Ainda assim, impactos bem conhecidos à 
fauna marinha, como enredamento, conhecido atualmente 
como pesca-fantasma (Sazima et al. 2002), e ingestão de 
resíduos, como registrado por Maia-Nogueira (2000) em um 
cetáceo encontrado em Salvador, ou por Tomás et al. (2002) 
e Bugoni et al. (2001) para tartarugas marinhas, foram 
pouco citados, sendo mais comuns as respostas consideradas 
vagas, como poluição do mar, danos ao meio ambiente, entre 
outras.

para qualquer categoria utilizada (p = 0,1250 / teste de 
Wilcoxon não paramétrico). Os relatos sobre ferimentos 
apareceram como problema mais comum, principalmente, 
por espetos que aparentemente compõem uma parcela 
importante no montante final de lixo para a praia em questão, 
conforme as questões anteriores. Acidentes envolvendo 
vidro nesta praia são pouco citados, devido principalmente à 
restrição de sua comercialização no local.

Resultados semelhantes foram obtidos por Caldas 
(2007), com 32% dos seus entrevistados no Porto da Barra 
citando problemas com o lixo, principalmente ferimentos, e 
por Brito (2009), com 45% do público envolvido direta ou 
indiretamente em acidentes com materiais perfuro-cortantes. 
Santos et al. (2001) relataram que 36% de um total de 224 
entrevistados estiveram envolvidos em problemas diretos com 
o lixo marinho, sendo que 49% dos casos relacionaram-se à 
ferimentos com esporões de peixe, cacos de vidro e latas.

Figura 17. Principais problemas ou prejuízos oriundos da presença 
de lixo na praia, conforme os entrevistados. 
Figure 17. Major problems or losses arising from the presence of litter 
on the beach, as reported by interviewees.

Santos et al. (2005) indicam que na opinião de usuários 
de praias, os riscos para os seres humanos são o principal 
problema da contaminação costeira por resíduos. Contudo, 
a relevância do conhecimento dos impactos à biota fica mais 
evidente ainda em Carvalho-Souza & Tinôco (2011), que 
ao estudarem a poluição marinha em ambientes recifais da 
Baía de Todos os Santos, encontraram síndromes ecológicas 
junto ao lixo marinho, envolvendo um total de 21 espécies 
de diversos taxa, sendo o costão rochoso da Praia do Porto 
da Barra o local que apresentou o maior número de espécies, 
e organismos associados aos resíduos sólidos.

A frequência dessas categorias também foi relacionada ao 
grau de escolaridade dos entrevistados (Fig. 18), revelando 
significativas diferenças entre as médias amostradas (p 
= 0,0004 / teste de Kruskal-Wallis não paramétrico). 
Interessante notar que um baixo índice de entrevistados 
revelou uma visão sistêmica sobre tais problemas, sendo, 
contudo mais relacionada a usuários com formação superior, 
como observado por Santos et al. (2001), na Praia do 
Cassino, Rio Grande do Sul. Logo, a maioria dos usuários 
entrevistados desconhece a amplitude de impactos oriundos 
do lixo marinho.

Com relação aos problemas decorrentes da presença de 
resíduos na areia (Fig. 19), não houve destaque significativo 

Figura 18. Relação entre a escolaridade e a frequência das categorias 
enquadradas nas classes: 1 – ambiente; 2 – saúde; e 3 – economia/
turismo.
Figure 18. Relationship between education and frequency of the 
categories falling into the categories: 1 – environment; 2 – health; and 
3 – economy/tourism.

Figura 19. Frequência de respostas referentes à questão: “Você já 
teve ou soube de algum problema com lixo na praia?” conforme os 
entrevistados.
Figure 19. Frequency of responses regarding the question: “Have you 
ever had or heard of any problems with trash on the beach?” according 
to interviewees.
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Por fim, foram sugeridas pelos entrevistados 12 ações 
mitigadoras para a situação local do lixo marinho (Fig. 20), 
com destaque significativo (p = 0,0005 / teste de Wilcoxon 
não paramétrico) para a necessidade de conscientização/
educação dos usuários e uma maior disponibilidade de 
lixeiras, assim como em Caldas (2007), além da realização 
de campanhas educativas (Brito, 2009); Santos et al., 2005), 
distribuição de sacos coletores pelos ambulantes e coleta 
pública mais eficiente.

Figura 20. Principais sugestões para diminuição da quantidade de 
lixo na Praia do Porto da Barra.
Figure 20. Top tips for reducing the amount of trash on the Porto da 
Barra beach.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença de usuários em praias urbanas com potencial 
recreacional e turístico possui íntima relação com a presença 
de lixo marinho na zona costeira, fato evidenciado na 
Praia do Porto da Barra pelo vínculo observado entre os 
produtos mais consumidos e os resíduos mais citados. Os 
usuários entrevistados em sua maioria são jovens, de origem 
local e com evidente acessibilidade à educação. Contudo, a 
aplicação dos conceitos e práticas de cidadania nas escolas e 
universidades não demonstra ser eficiente junto às gerações 
mais novas, pelo menos sobre a poluição por lixo marinho. 

Nesse contexto, a falta de consciência/educação dos 
usuários de praias em Salvador, apontada como principal 
fator de influência na presença do lixo marinho, evidencia 
a necessidade de ações mitigadoras, como a elaboração 
de atividades de Educação Ambiental, que resultem na 
melhoria do ambiente, mesmo que a longo prazo. A falta 
de informações sobre os impactos oriundos do lixo marinho 
confirmam essa necessidade, que deve ser direcionada, neste 
caso, para um público jovem e de origem local.

Além disso, de acordo com a renda familiar declarada por 
esse público, fica evidenciado um alto potencial de consumo 
e consequente geração de lixo, sendo a cerveja o principal 
produto consumido nas praias de Salvador, resultando na 
disposição de latas metálicas. Porém, devido ao maior porte 
desses resíduos aliado a ação de inúmeros catadores que 

transitam pelas praias da cidade, a maior parte termina por 
ser retirada, não afetando o ambiente por longos períodos.

Os órgãos governamentais responsáveis devem atentar à 
presença de materiais perfuro-cortantes na praia do Porto da 
Barra e em outras praias da capital baiana, devido ao elevado 
número de ferimentos entre os seus usuários. Por fim, a 
ineficácia da disponibilidade de lixeiras e da coleta pública, 
segundo os entrevistados, revela a necessidade de um plano 
de gerenciamento costeiro mais eficaz para as praias de 
Salvador. 
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ABSTRACT 

The sea along the western coast of Portugal presents hydrodynamic conditions that place it among the most favourable of European 
coastal waters for dilution and dispersion of waste water. Thus it is an appropriate zone for the location of submarine outfalls. According 
to the European Union Directives and Portuguese Regulations the waste waters produced by this densely populated coast should be 
treated, therefore 18 wastewater treatment plants with submarine outfalls were built along the coast.

Between 2002 and 2004, five sampling campaigns were performed in seven outfalls that were selected to participate in water 
and sediment quality surveys supported by INAG (Portuguese Water Institute), and performed by the Hydrographic Institute of the 
Portuguese Navy.

The water quality assessment was based on 10 chemical and physical parameters, including heavy metals. The results were compared 
with reference values and data from the largest flow outfall located at Guia, which has an autonomous monitoring program. In order to 
evaluate significant differences in water quality between years and sampling sites, statistical analyses were performed.

  Sediments were evaluated for grain size, heavy metals, PAH, hydrocarbons, chlorinated pesticides and PCB. In order to evaluate 
the level of pollution of the different areas where the outfalls are located, the concentration factor (CF) (sediment/water elemental 
concentration ratio) was calculated and compared with the recommended values for the CF of each element. 

The water sampling program did not allow identifying a clear seasonal evolutionary pattern.  The environmental status of the waters 
surrounding the outfalls discharges comply, to a great extent, with the reference values proposed by INAG and did not revel high levels 
of contaminants. Due to the low sorptive capacity of the sediment for contaminants, trace metals, hydrocarbons and PAHs have a low 
environmental impact. 

The values of the concentration factors for metals are below the recommended values.

Keywords: Portugal, submarine outfall, monitoring, receiving waters, sediments.
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1.  INTRODUCTION

Portuguese coastal waters offer hydrodynamic conditions, 
associated with wind wave action, which are among the most 
favourable in Europe, for dilution and dispersion of waste 
water. To take advantage of this fact some municipalities 
dispose their urban effluents in these coastal waters through 
submarine outfalls, after different levels of treatment 
onshore.

The Hydrographic Institute of the Portuguese Navy was 
asked to develop a quality survey and also to characterize and 
monitor the main Portuguese estuarine and coastal areas in 
order to fulfil national obligations regarding International 
Conventions as well as directive 76/464/EEC for priority 
substances in the marine environment, Directive 91/676/
EEC for nitrates from agriculture sources, Directive 91/271/
EEC for urban waste waters and the Water Framework 
Directive 2000/60/EC. In this paper only the monitoring 
of the water column and sediments in the adjacent zone to 
ocean outfalls is reported. 

Along the Portuguese coast, eighteen small and medium 
outfalls were reported in 2006 (Fig.1). Since this study was 
carried out from 2002 to 2004, some of them had not yet 
been built. The Portuguese Water Institute (INAG) – which 
promotes the management and conservation of littoral and 
estuarine areas and hydrologic resources – selected seven 
among them to accomplish a water and sediment quality 
survey, on the Portuguese western coastal waters.

From north to south the selected ocean outfalls were: 
Viana do Castelo (Viana), Matosinhos (Mat), Gaia (Gaia), 
Espinho (Esp), Leirosa (Leirosa), Sesimbra (Ses) and Sines 
(Sines), (Figure 1). 

Water column results were compared with INAG 
reference values and with data from the largest flow outfall 
located at Guia (Guia), which has an autonomous monitoring 
program whose sampling and analytical tasks are carried out 
by LNEG.   

The aim of this study is to present water column spatial 
and temporal distributions and compare results with 
reference values, and characterize sediments in the vicinity 
of some Portuguese submarine outfalls from 2002 to 2004. 

2.  OUTFALL CHARACTERISTICS

In Table 1 outfall characteristics are presented as well as 
the type of treatment performed at the waste water treatment 
plant (WWTP) up to the discharge. Four kinds of treatment 
can be found at the eight WWTP: a preliminary one, two 
primary, five secondary and one tertiary. Exploration daily 
flow varied from 2500 to 150 000 m3/day (Fig.2). Despite 
the similar lengths among the outfalls (with the exception 
of Sesimbra), the depth of the disposal waters range from 
9 meters to 45 meters. The population equivalent served is 
also quite different, varying from 15 000 to 750 000 (Fig.2). 
Leirosa is mainly an industrial outfall that serves a paper 
and a pulp mill, each with a different kind of treatment, one 
primary and other secondary.

The high level of treatment performed at Sesimbra (UV 
disinfection) is justified by the neighbourhood of sandy 
beaches highly populated during summertime.

3.  METHODOLOGY

This study was performed from 2002 to 2004, twice a year 
during spring and autumn (in 2004 sampling was carried out 
only in autumn). Surface and bottom samples were taken 
at three sampling stations around each outfall port (except 
for Sesimbra that had seven sampling stations) according to 
predicted dispersion through local current patterns.

3.1  Water sampling

Surface and bottom waters were collected using Niskin 
bottles. 

Water samples were analyzed for pH, salinity, dissolved 
oxygen, chlorophyll a, nutrients and trace metals.

Samples for salinity, nutrient and trace metals analysis 
were filtered after sampling with a nitrogen pressure system 
and polycarbonate filters with 0,4 µm porosity. Samples for 
Chlorophyll a analysis were filtered in a vacuum system with 
Gelman GN-6 filters with 0,45 µm porosity. Water samples 
for trace metal analysis were preserved with nitric acid. Water 
samples for nutrient analysis were frozen to -20 ºC. Water 
temperature measurements were made in situ. 

RESUMO

A costa oeste de Portugal apresenta condições hidrodinâmicas que a colocam entre as zonas mais favoráveis para a diluição e dispersão de 
águas residuais sendo, por isso, uma região adequada para a localização de emissários submarinos. Dos 18 emissários submarinos construídos ao 
longo da costa foram seleccionados sete da costa oeste. Cinco campanhas de recolha de amostras foram levadas a cabo entre 2002 e 2004 para 
participar em pesquisas de qualidade de água e de sedimento suportadas pelo INAG (Instituto da Água) e realizadas pelo Instituto Hidrográfico 
da Marinha Portuguesa. A avaliação da qualidade das águas baseou-se em parâmetros físicos e químicos, bem como metais pesados. Os resultados 
foram comparados com valores de referência e com os dados do emissário da Guia que tem um programa de monitorização autónomo. Os 
sedimentos foram avaliados para parâmetros químicos, metais pesados e granulometria. Para avaliar o nível de poluição das diferentes áreas, o 
factor de concentração (FC) foi calculado e comparado com os valores recomendados para o FC de cada elemento.

Palavras-chave: Portugal, emissário submarino, monitorização, meio receptor, sedimentos.
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Figure 1. Submarine outfalls of the Portuguese coast. (Adapted from Reis & 
Neves. 2001).
Figura 1. Emissários submarinos da costa portuguesa (adaptado de Reis & Neves, 
2001).

Figure 2. Submarine outfalls of the Portuguese coast – exploration flow and population equivalent (Adapted 
from Reis & Neves. 2001).
Figura 2. Emissários submarinos da costa portuguesa – caudal de exploração e população equivalente (adaptado de 
Reis & Neves, 2001).
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Characteristics

Submarine Outfalls

Viana do 
Castelo
(Viana)

Matosinhos
(Mat)

Gaia
(Gaia)

Espinho
(Esp)

Leirosa
(Leirosa)

Sesimbra
(Ses)

Sines
(Sines)

Guia
(Guia)

Date of entry in 
service 1973 1999 1992 1999 1995 2000 1978 1994

Exploration Flow 
(m3/day) 3 000 25 000 24 260 5 035 100 000-

150 000 2 700 11 535 150 000

Project Flow (m3/
day) 77 760 82 339 ? 101 520 172 800 6 000 172 800 450 000

Treatment Type 
(WWTP up to the 
discharge)

Secondary Primary Secondary Secondary Primary 
Secondary Tertiary Secondary Preliminary

Outfall Lenght 
(m) 2 250 2 748 2 192 2 000

1 163 
(onshore) 
+ 1 526 

(offshore)

500 2 432 2 750

Outfall Diameter 
(mm) 900 1 600/1200 800 800/630/400 1 200 500 1 100 1 200

Maximum Depth 
(m) (HZ) -17,5 - 27,0 - 30,0 -9,0 -11,0 -20 -38,0 -45,0

Population
equivalent
(p.e.)

20000 
(urban)  
(industrial)

150 000 230 000 74 000

Industrial 
(paper pulp 
and landfill) 
and urban
155 000

30 000

 Industrial 
(chemistry 
and refinery) 
and 38 000 
(urban)

753 397

Outfall Material
Reinforced 
concrete 
(with steel)

Concrete 
(onshore) 
/HDPE 
(offshore)

HDPE HDPE

GRP 
(onshore) 
and MDPE 
(offshore)

HDPE
Reinforced 
concrete 
(with steel)

HDPE

Diffusors Type

Reinforced 
concrete 
with steel, 
100 m, Ø 
600 mm, 15 
holes with 
140 mm

HDPE, 
320 m, Ø 
[450-1200 
mm], 76 
wastewater 
diffusion 
pipes

Single 
outlet
Ø 800 mm

HDPE, 105 
m, Ø [400-
800 mm], 70 
wastewater 
diffusion 
pipes

MDPE, 313 
m, Ø 1200 
mm, 85 
holes Ø 100 
mm, 30 of 
them with 
Red Valve 
type

Single 
outllet with 
“horse neck” 

discharge 
through 
rubber 

duck-bill
check valve

Reinforced 
concrete, 
240 m, Ø 
1200 mm, 
60 holes 
with 125 
mm and 
final hole 
with Ø 200 
mm 

Two HDPE 
branches 
with 
1800m.
The last 
400m with 
80 holes
Ø 100 mm
every 5m  

WWTP – Waste Water Treatment Plant; HZ – Hydrographic Zero; HDPE – High Density Polyethylene; MDPE – Medium Density Polyethylene; GRP Glass-reinforced plastic

Table 1. Characteristics of the 8 outfalls Source: Freire (2006) and LNEC (2003)
Tabela 1. Características dos 8 emissários submarinos Fonte: Freire (2006) e LNEC (2003).
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3.2  Water analyses 

pH determination was carried out using specific pH devices 
that were calibrated prior to the analysis with known pH solutions. 
Salinity determination was based on sample electric conductivity 
measurements with an electrode salinometer calibrated with 
standard ocean water (APHA et al., 1998). Dissolved oxygen 
determination was based on an iodometric method (APHA et 
al., 1998). Chlorophyll a determination was based on sample 
filtration and filter residue extraction with acetone followed 
by UV-Vis spectroscopy determination (APHA et al., 1998). 
The automated determination of nitrate, nitrite, ammonium 
and phosphate was done in a Skalar Sanplus Segmented Flow 
Analyzer. Nitrate determination was based on the cadmium 
reduction method as the sample flows through a column 
containing granulated copper-cadmium to reduce the nitrate to 
nitrite. The procedure was the same for nitrite, preventing the 
sample from passing through the cadmium column (APHA et 
al., 1998; IOS, 1996). Ammonium determination was based on 
the modified Berthelot reaction where ammonium is oxidized to 
a green complex (APHA et al., 1998; Krom, 1980). Phosphate 
determination was based on an antimony-phospho-molybdate 
complex followed by reduction to an intensely blue-coloured 
complex (APHA et al., 1998; Boltz & Mellon, 1948). Trace 
metals were liquid-liquid extracted and analyzed by atomic 
absorption spectrometry (Magnusson & Westerlund, 1980). 

The Guia autonomous sampling program follows a similar 
methodology except for trace metals. Instead of AAS, Guia metals 
and other elements were analysed by the TXRF (Total-reflection 
X-Ray Fluorescence) multielement technique, preceded by 
chemical separation of the salt matrix and preconcentration of 
the metallic elements as dithiocarbamates using APDC (Costa 
et al., 1999). 

3.3  Water data Analysis

Average values were calculated for each outfall and reported 
in 4 charts for surface waters. To evaluate differences among 
sampling stations (spatial analysis) and among sampling dates 
(temporal analysis), analyses of variance were performed using 
STATISTICA software StatSoft®, with a 0,05 significance level. 
Correlation analyses were also made between some physical 
and chemical parameters. A T test was performed in order to 
compare Guia results with those from the other outfalls. 

3.4  Sediment Sampling 

Surface sediment samples were collected using a stainless-
steal grab. After homogenization, samples for chemical analysis 
were wet sieved to 2 mm and stored frozen in pre-cleaned glass 
jars until analysis. For granulometric and total organic carbon 
analysis no preservation was required.

3.5  Sediment Analysis

Sediment samples were analyzed for trace metals, 
organochlorine pesticides, PCBs, hydrocarbons, polyaromatic 
hydrocarbons (PAHs), grain size and total organic carbon (TOC). 
Trace metals and organochlorine compounds were analyzed 
on freeze-dried sediments while wet samples were analyzed for 
hydrocarbons and PAHs contents. Samples were totally digested 
with strong acids and analyzed by atomic absorption spectrometry 

for metal analysis (Loring, 1990). Organochlorine pesticides 
and PCBs were soxhlet extracted followed by an alumina clean-
up, silica fractionation and determination with GC-ECD and 
capillary column (Smedes & Boer, 1997). Hydrocarbons and 
PAHs were extracted by saponification (NaOH) followed by a 
liquid-liquid extraction with pentane and a silica-gel clean-up. 
Hydrocarbons and PAHs were determined using UVF and GC-
MS, respectively (Kelly et al., 2000).

Superficial sediments grain-size was analyzed by laser forward-
scattering, in the MALVERN 2000 equipment. Classical sieving 
methods were used for grain sizes higher than 500 µm. Sediments 
from Guia were wet sieved in order to obtain the silt clay fraction 
(< 63 µm), which was dried and submitted to microwave acid 
digestion prior to TXRF analysis (Costa et al., 1999).  

3.6  Sediment data analysis

Sediment data analysis considered the five sampling 
campaigns performed on February and September 2003, March 
and September 2003 and September 2004. Arithmetic averages 
for the fine fraction, metals, hydrocarbons and PAHs were 
considered for each sampling campaign taking into account the 
number of sampling sites in each outfall area: seven for Sesimbra 
outfall and three for the other ones.

4.  RESULTS AND DISCUSSION

4.1  Water

In order to comply with Directive 91/271/EEC, INAG 
developed a document (INAG, 1998) that set limits for the 
receiving waters near outfall discharges, based on their location 
in sensitive or less sensitive zones. This document establishes four 
parameters and their summertime and wintertime thresholds 
with the objective to control eutrophication occurrence in less 
sensitive waters – transparency, percent saturation of dissolved 
oxygen (DO), dissolved nitrate and chlorophyll a. These 
parameters were compared with the guidelines identified on 
Table 2.  

February field work was considered as wintertime sampling 
campaign and September field work was considered as 
summertime sampling campaigns, according to the INAG 
guidelines.

The percent saturation of DO, on the five months study, 
comply with Directive 76/160/EEC and with INAG guidelines 
that states that 90% of the results should surpass 90% of saturation, 
in summertime, which reveals good oxygen concentration levels 
in these coastal waters (Fig.3).

Nitrate in surface waters behave in a similar way among 
sampling sites. Throughout the five months, Gaia station 
surpasses INAG guideline with a concentration of 0,4 mg/L N 
in March 2003 (Fig.4).  

The sampling season can influence the presence of nitrate 
in surface waters, which can be associated to the precipitation 
and runoff in the early months of the year (February, March) or 
even to the natural biogeochemical cycles. Nitrate is the main 
nutrient of phytoplankton, here represented by chlorophyll a. 
Even though no significant correlation was found, in September 
2003 a peak of 11,2 mg/m3 chlorophyll a was observed in surface 
waters that surpass the INAG guidelines at Viana do Castelo 
(Fig. 5), and at the same time a nitrate depletion was observed, 
as showed in Figure 4.
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Figure 3. Percent saturation of dissolved oxygen in surface waters 
and INAG guideline (90%).
Figura 3. Percentagem de  saturação nas águas de superfície e valor 
INAG (90%).

Figure 4. Nitrate concentration (mg/L N) in surface waters and 
INAG guideline (0,210 mg/L N).
Figura 4. Concentração em nitrato (mg/L N) nas águas de superfície 
e valor INAG (0,210 mg/L N).

Figure 5. Chlorophyll a concentration (mg/m3) in surface waters 
and INAG guideline (10 mg/m3).
Figura 5. Concentração em clorofila a (mg/m3) nas águas de superfície 
e valor INAG (10 mg/m3).

Bathing Waters Directive
INAG Guidelines

(less sensitive zones)Parameter 76/160/EEC

Guide value Mandatory value

pH 6-9

Transparency 2 >2 m, in wintertime

(Dissolved Oxygen)
% Saturation of DO

80-120 >90%, in summertime

Dissolved Nitrate <0.210 mg/L N, wintertime

Chlorophyll a <10 mg/m3, in summertime

Table 2. Reference values for surface waters, from Directive 76/160/EEC and INAG
Tabela 2. Valores de referência paras águas superficiais da Directiva 76/160/EEC e do documento INAG.

Confirming the buffer capacity of sea water, pH presented 
values in the range of 8-8,2 in all studied coastal waters, 
complying with Directive 76/160/EEC.

Other parameters like nitrite and phosphate were also 
evaluated in this study and present an evolutionary curve 
similar to nitrate. At Guia, the highest urban flow outfall, an 
elevated incidence of those parameters was found in surface 
waters (Fig.6).

Coastal waters usually have low concentrations in 
ammonium and in most cases its presence is associated with 
the urban wastewater disposal through the outfall (Santos et 
al. 2002). As in this study no faecal survey was done we can 
only presume that the presence of this contaminant, even 
in low concentration (from 0 to 0,115 mg/L NH4), can be 
associated with the outfall plume.

Surface waters showed significant monthly differences 
(p<0,05) for temperature, % saturation, nitrate and nitrite. 
The sampling strategy that covered two seasons per year (spring 
and autumn) can be responsible for the observed differences. 
In fact, the local weather in February and September is quite 
different in Portugal and may affect in a significant way the 
difference of water temperature.  Furthermore, in temperate 
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Figure 6. Nitrite (mg/L N) and phosphate (mg/L P) concentration in surface waters.
Figura 6. Concentração em nitrito (mg/L N) e fosfato (mg/L P) nas águas de superfície.

Figure 7. Average superficial sediment fine fraction (<63 µm) for 
the Portuguese ocean outfall areas.
Figura 7. Fracção fina dos sedimentos superficiais (<63 µm) na zona 
de descarga dos emissários submarinos .

coastal waters nitrate concentration in surface water reaches 
a maximum in winter when photosynthesis is minimal 
and the mixture of water by convection is predominant. In 
summer the nitrate is consumed by phytoplankton and its 
concentration in surface water decreases (Tait & Dipper, 
1998). These field results follow this general trend.

Among sampling stations dissolved oxygen and phosphate 
showed significant differences (p<0,05).  ANOVA performed 
without Guia results showed no significant differences for 
phosphate, which means that the receiving waters around 
Guia outfall may be responsible for this difference.  

Chlorophyll a at surface waters did not show any 
significant differences among sites or months. A similar 
result was obtained for ammonium.

Bottom water results did not present any evolutionary 
trend among sites and among months, which rule out any 
interpretation. Nevertheless, ANOVA results were reported 
and significant monthly variations (p<0,05) for temperature, 
dissolved oxygen, salinity and ammonium were found. 
Due to the wastewater disposal at the bottom waters these 
parameters can behave in different ways if water stratification 
exists or not, depending on the weather conditions. 

Among sampling stations salinity, nitrate, phosphate 
and ammonium presented significant differences (p<0,05), 
which can be related to the different characteristics to the 
outfall plume: flow, urban or industrial waste water.

In order to evaluate the differences between Guia and the 
other seven outfalls a t test was applied to the five month 
period. Guia surface waters were different from Espinho, 
Sesimbra and Sines, only for phosphate concentration but 
at a slighter amount. 

Guia bottom waters present rather different results and 
consider other parameters: water temperature is only different 
from Sesimbra and salinity is only different from Viana. In 
what concerns dissolved oxygen, % saturation, nitrate and 
phosphate Guia bottom waters are different from Leirosa, 
Sesimbra and Sines. 

4.2  Sediments

In contamination studies sediment monitoring plays 
an important role because sediment acts as a sink where 

contaminants can be stored and as a source of these contaminants 
to the overlying water and to biota (Baudo et al., 1990; Loring, 
1991). In low energy environments the fine grain sediments 
deposited have a high sorptive capacity (Kersten & Smedes, 
2002). In contrary, when the energy of the overlying flow is 
high, like some coastal and oceanic areas, the sorptive capacity 
of the sediment for contaminants is small with consequent low 
depositional rates. Surrounding areas near the studied ocean 
outfalls are usually very hydrodynamic. Superficial sediments 
samples are therefore sandy and low in total organic carbon. 
This almost complete lack of sediment fine fraction limits the 
affinity and adsorptive capacity for contaminants and thus, 
reduces the environmental impact of these outfall discharges.

Figure 7 shows that the average sediment fine fraction 
(<63 µm) for each outfall area in the studied period was low 
with occasional slight rises. Therefore, trace metal contents, 
PAHs, organochlorine pesticides and PCBs were low, usually 
at limit of quantification levels. This confirms the low sorptive 
capacity of these sediments. Besides, the unknown contaminant 
concentration in outfall discharges disables any prevision about 
higher contaminant concentrations in water column and 
superficial sediments.
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Figure 8. Average trace metal concentrations for superficial sediments from the Portuguese ocean outfall areas.
Figura 8. Concentração media de metais nos sedimentos superficiais na zona de descarga dos emissários.

In Figure 8 the average content of trace metals in superficial 
sediments from each outfall area is considered. Despite the 
many existing variations, a general trend for a metal increase 
where the fine fraction was slightly superior was observed. In 
fact, temporal patterns in Figure 7 and Figure 8 have some 
similarities which suggest that the fine fraction, though not 
significant, interfered somewhat in contaminant behaviour. 
Manganese showed significant concentrations in Viana do 
Castelo and Espinho outfalls which can be related with 
natural constitution of sediments (Figure 2-c) (Araújo et al., 
2002).

Natural and anthropogenic polyaromatic hydrocarbons 
(PAHs) are common in the marine environment. Even remote 
areas have small PAHs concentrations from atmospheric 
inputs. Coastal areas are affected from multiple sources 
associated with human activities (Page et al., 1999). Figure 
9 shows average total PAH concentrations in sediments near 
the ocean outfall areas. Matosinhos and Viana do Castelo 
outfalls registered increased concentrations that can be related 
to the correspondent increase in the sediment fine fraction. 
Conversely, the Sesimbra outfall area was characterized by 

higher levels in PAHs even if no significant sediment fine 
fraction was detected (Figure 7 and Figure 9). 

Figure 10 shows that the temporal average concentrations 
of hydrocarbons in superficial sediments near the outfalls 
have a similar behaviour as the PAHs (Figure 9). In fact, 
again Matosinhos, Viana do Castelo and Sesimbra outfalls 
show higher concentrations, which can be related to the fine 
sediment fraction variability as well as with some occasional 
and isolated conditions.

Perilen is a biogenic PAH as it can be generated trough 
biological processes. However, it can not be used as a single 
criterion because it can be also produced during combustion 
processes (Wang et al., 1999). Another way to assess the 
contamination source of PAHs is through the quotient 
of particular aromatic hydrocarbons. Phenanthrene and 
anthracene concentration rates (P/A) and fluoranthene and 
pyrene rates (Fl/Py) can be used to characterize contamination 
sources. When the P/A rate is smaller than 10 and the Fl/Py 
is greater than 1, PAHs contamination may have its origin in 
combustion processes (Benlahcen et al., 1997). In Figure 11 the 
observed cloud of points does not  give any certainty about the 
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Figure 9. Average PAHs concentrations for superficial sediments 
from the Portuguese ocean outfall areas.
Figura 9. Concentração media de PAH nos sedimentos superficiais na 
zona de descarga dos emissários.

Figure 10. Average hydrocarbons concentrations for superficial 
sediments from the Portuguese ocean outfall areas.
Figura 10. Concentração media de hidrocarbonetos nos sedimentos 
superficiais na zona de descarga dos emissários.

Figure 11. Phenanthrene and anthracene concentration rates 
(P/A) and fluoranthene and pyrene rates (Fl/Py) for all sampling 
sites in 2002-2004.
Figura 11. Relação entre a concentração de fenantreno e antraceno 
(F/A) e de fluoranteno e pireno (Fl/P) em todos os locais amostrados, 
de 2002-2004.

Figure 12. Concentration factors for Fe, Ni, Cu Zn and Pb 
obtained in the eight submarine outfalls (autumn 2002).
Figura 12. Factores de concentração para Fe, Ni, Cu, Zn e Pb obtidos 
nos oito emissários submarinos (Outono de 2002).

PAHs origin. However, the distribution pattern for Sesimbra 
outfall (Ses) with corresponding Fl/Py rates bigger than 1 
suggest that according to the authors, that the PAHs could 
be formed in combustion processes.

the present work coastal sediment concentration factors 
were calculated in order to deduce the level of pollution of 
the different areas where outfalls are located. Besides the 
above presented sediment data, Guia monitoring program 
also included a sediment campaign in autumn 2002. Thus 
data sets obtained for all sampling sites were calculated in 
order to compare the obtained concentration factors (OCF) 
with the recommended concentration factors (RCF) (Costa 
et al., 1999; IAEA, 1985).

Figure 12 presents this comparison for the eight submarine 
outfalls, concerning iron (Fe), nickel (Ni), copper (Cu), zinc 
(Zn) and lead (Pb).

Comparing the obtained CF with the recommended 
values of each element we can assume that these areas do not 
show a high level of pollution, since all the elements present 
OCF below RCF except iron, which does not represent an 
environmental problem.

4.3  Concentration factors

Information on the trace metal concentration of 
sediments and waters is important to evaluate the pollution 
level of a particular coastal zone. The distribution of trace 
metals in the sediments is a common procedure to assess the 
impact of anthropogenic inputs. The metal concentrations 
in the water column are due to resuspension of bottom 
sediment, to effluent discharges and to geochemical 
processes. The concentration factor (CF), sediment/water 
elemental concentration ratio, accounts for the elemental 
sediment/water exchanges and reflects the fraction of the 
element permanently available to benthic communities. In 
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4.  CONCLUSIONS

The design of this water sampling program did not 
make it possible to establish a seasonal evolutionary pattern 
of the analysed data. Instead it only gave a “picture” of the 
environmental state of the waters that surround the eight 
outfalls, located in less sensitive zones, which comply, to a 
great extent, with the reference values proposed by INAG, 
in the five monthly surveys. 

In long term surveys variance analysis applied to some 
physical and chemical parameters usually shows significant 
differences among sampling months but not among sampling 
sites pointing out time as the main variability source of the 
system (Santos & Catarino, 2003; Santos et al., 2006). In 
this survey, due to the small amount of data, analyses of 
variance did not exhibit this trend, with the exception of 
temperature and phosphate and, to a lesser extent, salinity 
and ammonium.

Comparing Guia results with those of the other outfalls 
the main differences were found in bottom waters which can 
be related to the wastewater treatment performed up to the 
discharge at the WWTP which varied from a preliminary 
one (at Guia), a primary one at Matosinhos and Leirosa, a 
secondary one at Viana do Castelo, Gaia, Espinho, Leirosa 
and Sines and a tertiary one at Sesimbra. 

Despite the differences among the outfalls flows, the 
population equivalent and the waste water treatment at the 
WWTP, the receiving waters did not present high levels of 
contaminants.

The lack of randomness and spatial-temporal replication 
in the sampling strategy limited the representativeness of 
the data obtained for sediments. Although some individual 
increases in trace metals, hydrocarbons and PAHs could not 
be explained due to little data information, the most frequent 
low concentrations showed the low sorptive capacity of the 
sediment for contaminants. Sediments were sandy and poor 
in total organic carbon, characteristics of hydrodynamic 
areas that correspond to the location of the outfalls studied. 

No remarkable contamination values were found in the 
sediments as expressed by the low metal concentrations 
and the values of the concentration factors, below the 
recommended values, with exception of iron, where the 
values found may be due to natural concentrations.

For a better understanding of the results obtained, this 
kind of surveys should be complemented with the analytical 
control of the effluent at the WWTP, also useful to test the 
performance of the waste water treatment at each plant. 
To cross the waste water characteristics, sometimes with 
a strong industrial component, with the results of the 
receiving waters, for the same analytical period, would fulfil 
one of the objectives of the Water Framework Directive. This 
kind of approach would provide a better comprehension 
on the environmental impact and performance of these 
infrastructures and allow improving, in the future, the design 
of the environmental monitoring programs.

RECOMMENDATIONS

The design of a monitoring program to survey submarine 
outfalls should take in account microbiological parameters 
once most of these outfalls disposal are located near sandy 

beaches very populated in summertime and even all the year 
by surfers. Moreover it is also recommended to survey nitrate 
and chlorophyll concentrations and dynamics to evaluate the 
possibility of an occurrence of eutrophication.
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RESUMO

O propósito deste trabalho foi estudar a relação entre homem e natureza na zona costeira do município de Lucena, Paraíba, nordeste 
do Brasil, onde o turismo é a principal forma de uso e ocupação do solo e a pesca artesanal a principal atividade tradicional. A localização 
geográfica e os recursos ambientais e culturais da região têm atraído interesses diversos que ocasionaram diferentes tipos de impactos 
ambientais e sociais. Esses impactos foram identificados através de observações diretas, por meio de questionários semi-estruturados,  e 
entrevistas livres aplicados a 130 moradores locais, a maioria sendo pescadores. Adicionalmente foram feitas visitas à área para checar 
todas as informações coligidas. O Processo Analítico Hierárquico (PAH), aplicado com base nas respostas dos entrevistados, foi usado 
para identificar as principais ações para melhorar a situação social e ambiental da área. Os dados mostraram que o critério C2 (Preservação 
e valorização do patrimônio ambiental e humano) responde com cerca de 70% das ações que são necessárias para melhorar as condições 
ambientais e sociais da área, e que as alternativas A2 (Melhoria das infra-estruturas urbanas básicas) e A3 (Valorização das potencialidades 
locais) representaram respectivamente 28% e 19% de todas as ações que podem garantir o sucesso desse critério.

Palavras-chave: Zona Costeira, Turismo, Impactos Sócio-Ambientais, Planejamento Ambiental, Processo Analítico Hierárquico.

ABSTRACT

This paper is a reflection about the relationship between man and nature in coastal areas where use and land cover is dominated by the 
tourism and the artisanal fishery is the main traditional activity. Our case study was the coastal plain of Lucena municipality, Paraíba State, 
in northeastern Brazil. The geographical location, environmental and cultural resources of this region have attracted diverse interests in claim 
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1.  INTRODUÇÃO

Os problemas sócio-ambientais atuais estão atrelados 
a uma grande quantidade de fatores intervenientes 
fortemente controlados pelo capital que priorizam interesses 
econômicos e usualmente geram conflitos sociais e entre 
natureza e sociedade. O desenvolvimento baseado na 
expansão do capital usualmente dilapida os recursos naturais 
e torna-se antiecológico e anti-social (Rampazzo, 2003). A 
falta de conhecimento em práticas de gestão faz com que 
seja premente a adoção de técnicas de planejamento que 
auxiliem tomadas de decisão visando minimizar danos sobre 
o ambiente natural e a qualidade de vida humana. 

No município de Lucena, Estado da Paraíba, nordeste 
do Brasil, a valorização acelerada da zona costeira provocada 
pelo turismo gerou diversos conflitos de interesse, e 
provocou destruição de paisagens, desequilíbrios ecológicos 
e degradação sociocultural. A articulação de políticas 
ambientais, sociais, urbanas, econômicas e turísticas 
visando mudar este quadro torna-se premente, porque 
a região apresenta ecossistemas de elevada fragilidade 
como manguezais e restingas que vem sendo alterados por 
atividades como a carcinicultura e loteamentos, sendo que 
as transformações locais têm sido muito rápidas, e por vezes 
irreversíveis.

Até o ano de 1987, Lucena era considerado um dos 
mais famosos destinos turísticos do estado, devido à pesca 
da baleia, único recanto do Brasil onde estes cetáceos 
eram processados em espetáculo aberto ao público. Com a 
proibição dessa atividade, a área passa a ser procurada para 
o turismo de veraneio e como local de segundas residências, 
por oferecer aos visitantes diversos recursos paisagísticos, 
como praias, lagoas, piscinas naturais, estuários, falésias e as 
águas quentes do mar, e também por possuir uma diversidade 
de atrativos culturais, como o Santuário da Guia, as Ruínas 
de Bonsucesso e as danças folclóricas.

A existência desses recursos, somados a pouca oferta 
de espaços para habitação e a conseqüente elevação 
dos preços dos lotes em regiões limítrofes, fizeram com 
que a área começasse a atrair investimentos por parte 
da indústria da construção civil/mercado imobiliário, e 
também pela atividade turística. Essa nova potencialidade 
foi incrementada, ainda, pela inexistência de um suporte 
econômico que fosse além da economia artesanal, tornando 
inviável a função desempenhada até então pelo município 
como comunidade pesqueira (Madruga, 1985). Com isso, 
no final dos anos de 1990, infraestruturas de transporte 

rodoviário e fluvial começaram a ser implantadas na área, 
diminuindo o percurso entre a cidade e as outras regiões, 
notadamente a cidade de João Pessoa, capital do estado. 
Nos últimos anos a área passou a ser procurada por uma 
população de classe média e média alta, aumentando a 
especulação imobiliária, que juntamente com o acelerado 
crescimento populacional e urbano causaram alterações 
múltiplas sobre o espaço litorâneo, resultando em diversas 
transformações sociais e ambientais. 

Neste trabalho, procurou-se identificar os principais 
impactos das atividades do turismo e da urbanização recente 
no município de Lucena com o propósito de fornecer 
subsídios que possam levar a melhoria da qualidade ambiental 
e das condições sociais nessa porção do litoral paraibano. 
Através de um dos métodos de análise multicriterial de 
tomada de decisão - o Processo Analítico Hierárquico – 
PAH (Saaty, 1991) - procurou-se elaborar uma proposta de 
planejamento ambiental para a área, mediante a definição e 
priorização de critérios e alternativas que pudessem tornar 
realidade essas ações e possibilitar que o desenvolvimento 
local caminhe em direção à sustentabilidade.

A escolha desse método se deve a sua versatilidade em 
mesclar dados quantitativos e qualitativos, e também pela 
facilidade que apresenta em lidar com julgamentos humanos. 
Essas características têm feito com que nas últimas décadas 
muitas corporações e governos usassem essa ferramenta de 
planejamento em numerosos problemas práticos para tomar 
decisões políticas importantes. O método tem sido útil para 
a tomada de decisões em diversas áreas, como distribuição 
de energia, planejamento de alocação de recursos escassos, 
logística, educação, marketing, física, geografia, gestão de 
uso e ocupação do solo, entre outros (Ramanathan, 2001).

2.  CARACTERISTICAS DA ÁREA DE ESTUDO

A planície costeira do município de Lucena localiza-se no 
litoral norte do estado da Paraíba, a 48km da capital do estado, 
João Pessoa, região Nordeste do Brasil, entre as coordenadas 
geográficas de 34º51’01”e 34º54’08”W e 6º52’19” e  
6º56’31”S (Figura 1). Ocupa uma área de aproximadamente 
24Km2, com uma extensão de praia de quase 16 km. A 
população local, que em 1990 era de 7699 habitantes, passou 
para 9755 pessoas no ano 2000 (IBGE, 1991; 2000). Durante 
esse período, marcado pela especulação imobiliária e rápido 
consumo do espaço e dos recursos naturais, a densidade 
populacional passou de pouco mais de 320 hab/km2 no início 
de 1990 para quase 407,29 hab/km2 no final da década.

space resulting in several kinds of social and environmental impacts. These impacts were identified through direct observation, as well as applying 
semi-structured questionnaires and interviews applied to 130 residents, most of them being fishermen. Additionally we visited the area to verify 
the collected information. The Analytical Hierarchy Process (AHP) was applied using the data of the interviews, aiming to establish the main 
actions which could be done in the region to improve the social and environmental situation. Our data shows that the criteria C2 (Preservation 
and enhancement of human and environmental heritage) responds with about 70% of actions which are necessary to improve social and 
environmental conditions in the area, and that the alternatives A2 (Rational management of environmental resources) and A3 (Valorization 
of the local potentiality) reached up respectively 28% and 19% of all actions to be developed in Lucena aimed at ensuring the success of this 
criterion.

Keywords: Coastal Zone, Tourism, Socio-environmental Impacts, Environmental Planning, Analytical Hierarchy Process.
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No município predominam como atividades econômicas 
a pesca, o comércio, a agricultura, a pecuária e o turismo, 
especialmente o de segundas residências.  A população local 
vive em condições de subemprego, auferindo ganhos fazendo 
biscate ou vivendo da pesca, e muitos moradores encontram-
se desempregados. O IDH do município é de 0,604  e a 
taxa de pobreza é de 54,30% (PNUD, 2000). O Índice de 
Desenvolvimento Infantil de Lucena é de 0,360 ocupando a 
posição 195 entre os 223 municípios do Estado da Paraíba. 
O índice de analfabetismo chega a 32% (IBGE, 2000) 
e os principais problemas sociais que afligem a população 
local incluem o uso de drogas, falta de ocupação e renda, e 
violência. 

matriciais e estatísticos, a estruturação da hierarquia assume, 
graficamente, a forma de um diagrama de árvore invertida, 
composto por diversos níveis, de modo que os decisores 
façam a modelagem do problema em forma de estrutura, 
mostrando as relações entre a meta que se almeja atingir no 
futuro, supondo o cumprimento das normas estabelecidas, os 
critérios, que dizem respeito aos programas ou ações a serem 
implementados, e as alternativas que definem uma série de 
operações ou meios para cumprir finalidades específicas, e 
posterior decisão (Figura 2).

Figura 1. Mapa de localização da área estudada.
Figure 1. Map of the studied area.

3.  METODOLOGIA

A identificação qualitativa dos impactos negativos 
presentes na área foi feita de forma empírica através 
de observação direta e por meio de entrevistas livres e 
questionários semi-estruturados aplicados junto aos usuários 
dos recursos ambientais da área, com o propósito de “medir” 
o nível de envolvimento que os mesmos têm com a área em 
estudo. 

A pesquisa foi efetuada em 2005, sendo que os 
questionários e entrevistas foram aplicados entre os meses de 
julho e agosto, numa amostra de 2,5% dos habitantes locais 
com mais de 20 anos (130 pessoas), 51% do sexo masculino 
e 49% do sexo feminino, selecionados de forma aleatória e 
representados por pessoas com diferentes atividades como 
pescadores, funcionários públicos, comerciantes, agricultores, 
etc.

Para elaborar a proposta de planejamento ambiental 
utilizou-se o Processo Analítico Hierárquico (PAH), que 
tem como idéia básica a decomposição do problema 
em hierarquias descendentes, seguida da síntese pela 
identificação de relações através da escolha consciente 
(Saaty, 1991). Fundamentado em conceitos de cálculos 

Figura 2. Estrutura Hierárquica Básica do PAH.
Figure 2. Basic hierarquic structure of the AHP.

Nesta pesquisa a meta de planejamento fixada foi a de 
“Melhorar as condições sociais e ambientais da população na 
planície costeira do município de Lucena” (primeiro nível 
hierárquico do PAH), estabelecida a partir dos dados 
do diagnóstico ambiental e da percepção das pessoas 
entrevistadas. No segundo nível da árvore decisória do PAH 
foram estabelecidos os seguintes critérios visando atingir 
a meta: Ampliação e melhoria dos serviços e infra-estrutura 
urbana (C1), Preservação e valorização do patrimônio 
ambiental e humano (C2) e Criação de oportunidades 
sustentáveis de ocupações produtivas (C3). No terceiro nível 
foram estabelecidas as seguintes alternativas: Gestão racional 
dos recursos ambientais (A1); Melhoria das infra-estruturas 
urbanas básicas (A2); Valorização das potencialidades locais 
(A3); Criação de programas de emprego e renda (A4); Melhoria 
das atividades econômicas (A5); Gestão de uso e ocupação do 
solo (A6); e Promoção de um turismo sustentável de base local 
(A7).

O critério C1 está diretamente relacionado com a 
necessidade de projetos, principalmente os de infra-estrutura 
básica para melhorar a salubridade ambiental e o bem-estar da 
população, que juntamente com uma legislação coerente possa 
criar condições que facilitem e regulem o funcionamento dos 
serviços e equipamentos urbanos necessários ao atendimento 
das necessidades e desejos dos residentes e turistas.

O critério C2 realça a importância da proteção e da 
conservação das particularidades naturais e socioculturais 
da área, dos hábitos e costumes, e da gestão racional do 
uso dos recursos ambientais que condicionam a realização 
das necessidades atuais, sem colocar em risco a realização, 
no futuro, das atividades comerciais e turísticas e também 
sociais e culturais. 
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O critério C3 relaciona-se com a coesão das atividades 
em prol do crescimento econômico, através de programas de 
geração de empregos e renda numa parceira entre os diferentes 
níveis de poder com o setor privado, como forma de ocupar 
continuamente tanto a população desempregada como a que 
se encontra no subemprego, bem como a que tem vínculo 
empregatício indefinido.

Com a alternativa A1 espera-se que sejam priorizadas 
as fragilidades locais e a capacidade de suporte dos recursos 
disponíveis, ou seja, a execução de uma gestão integrada que 
garanta o uso sustentável dos recursos naturais, de forma a 
promover o desenvolvimento local com qualidade de vida e 
qualidade ambiental.

Com a alternativa A2 pretende-se que sejam implementados 
a rede de coleta e tratamento de esgoto, a ampliação e melhoria 
do sistema de distribuição de água, a construção do sistema 
de drenagem urbana, a ampliação da coleta e disposição 
adequada do lixo, e a ampliação e pavimentação de ruas e vias 
de acesso.

Com a alternativa A3 pretende-se que potencialidades 
locais, principalmente as paisagísticas e culturais, que são 
as que mais subsidiam as atividades turísticas da área, sejam 
os principais recursos ambientais a serem valorizados. Essa 
alternativa também contempla a recuperação das áreas 
degradadas. 

A alternativa A4 diz respeito aos aspectos econômicos 
que apresentam variações sazonais notáveis. Em época de 
alta temporada o município recebe um grande fluxo turístico 
e o comércio local se intensifica, mas nos outros períodos a 
ausência de visitantes deixa parte considerável da população 
no desemprego ou no subemprego. 

A alternativa A5 requer uma exploração de forma sustentável 
das oportunidades de negócio existente na área, evitando que 
as atividades econômicas, principalmente as que têm origem 
no turismo, destruam as bases que o fazem existir devido à má 
exploração da atividade. Também prevê a elaboração de planos 
que incentivam a diversificação e transformação qualitativa 

das atuais atividades geradoras de emprego e renda.
A alternativa A6 foi proposta considerando a situação atual 

que demonstra falta de planos de ordenamento do território 
e ineficácia dos dispositivos legais que disciplinem de forma 
coerente o parcelamento e o uso do solo. Essa alternativa 
também inclui a criação de uma forma de gestão territorial 
própria, que procure soluções alternativas prévias através 
da tipificação do solo em função das potencialidades ou 
fragilidades do mesmo em relação às ações humanas. 

Por último, na alternativa A7 se levou em conta o 
aproveitamento das potencialidades humanas locais como 
produto turístico, através do desenvolvimento de um turismo 
de base local mais includente e participativo, de forma que 
a população se sinta parte do processo, podendo, assim, 
ter oportunidades de emprego e renda. Ao mesmo tempo, 
essa alternativa também visa dar suporte à elaboração de 
um planejamento adequado do turismo em direção a um 
desenvolvimento turístico sustentável em harmonia com os 
recursos físicos, culturais e sociais da região, evitando que as 
atividades econômicas com origem no turismo destruam as 
bases que o fazem existir.

Após o estabelecimento desses critérios e alternativas, 
elaborados a partir dos resultados das entrevistas, iniciou-se 
o procedimento de avaliação da importância relativa de um 
sobre o outro, utilizando o PAH, tomando-se como base as 
respostas fornecidas pelas pessoas entrevistadas. Neste processo, 
o julgamento é feito através de comparações par a par entre 
dois elementos dos critérios e também entre as alternativas, 
reportando-se à pergunta: “qual elemento satisfaz mais e o 
quanto mais?”. Para o efeito de julgamentos, Saaty (1991) 
estabeleceu uma escala de 9 níveis (Tabela 1), sendo que o 
conjunto de todas as comparações par a par é apresentado 
em uma matriz quadrada. A quantidade de julgamentos 
necessários para a construção da matriz é n(n-1)/2, onde n é 
o número de critérios, coincidente com o número de linhas e 
de colunas que formará a matriz de comparação, denominada 
de A.

Intensidade da 
Importância

Definição Explicação

1 Mesma importância Duas atividades contribuem igualmente para o objetivo. 

3 ou 1/3 Importância pequena de 
uma sobre a outra 

A experiência e o julgamento favorecem levemente uma 
atividade em relação á outra. 

5 ou 1/5 Importância grande ou 
essencial 

A experiência e o julgamento favorecem fortemente uma 
atividade em relação à outra. 

7 ou 1/7 Importância muito grande 
ou demonstrada 

Uma atividade é fortemente favorecida; sua dominação 
de importância é demonstrada na prática. 

9 ou 1/9 Importância absoluta A evidência favorece uma atividade em relação à outra 
com o mais alto grau de certeza. 

2 (1/2), 4 (1/4), 6 
(1/6), 8 (1/8) 

Valores intermediários Quando se deseja maior compromisso. 

Tabela 1. Escala padrão de julgamentos do PAH.
Table 1. The semantic scale used in AHP.

Fonte: SAATY (1991) 
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Cada aij de entrada da matriz de decisão que compara o 
elemento de linha Ai com o elemento da coluna Aj forma a 
matriz A= (aij), sendo que i,j =1,2, ... é o número de critérios 
ou alternativas.

As entradas aij dos elementos na matriz são definidas pelas 
seguintes regras: 

aij>0 (todos os elementos positivos);
aii =1 (todos os elementos da diagonal principal iguais a 1);
aij = 1/aji (propriedade das matrizes recíprocas)

Por causa dessas regras a matriz de decisão A é uma matriz 
de comparação positiva e recíproca entre os pares.

Uma vez preenchida a matriz passa-se para os cálculos 
de normalização (obtenção de soma de pesos igual a 1, os 
quais resultam na obtenção de autovetores de prioridades, 
expressando as importâncias relativas de cada critério. Para 
tanto, calcula-se o autovalor (W) e o seu correspondente 
autovetor (T) que é o vetor de prioridade das características 
estudadas, ou seja, com ele quantifica–se e pondera-se a 
importância das várias características analisadas. 

Para determinar o autovetor de uma matriz existem 
vários modelos em softwares comerciais, com destaque para 
o Expert Choice, Matlab e MatCad. Contudo, segundo o 
autor da técnica, o mais prático e o mais recomendado é 
dividir os elementos de cada coluna pela soma daquela coluna 
e depois se adicionar os elementos em cada linha resultante 
divide-se esta soma pelo número de elementos na linha, ou 
seja, calcula-se a proporção de cada elemento da coluna do 
autovetor em relação à sua soma que é dada pela equação:

T = W
1
/ΣW

i 
W

2
/ΣW

i 
... W

n
/ΣW

i

No entanto, considerando que na maioria dos casos 
práticos que tem julgamentos humanos as medidas físicas 
não são exatas, e por isso apresentam desvios ou variações 
consideravelmente grandes, existe a necessidade de uma 
tolerância para esses desvios que os aij apresentam. Isto implica 
em pequenas variações λ

máx
, que no caso de consistência total, 

n será o maior autovalor de A, e significa que λ
máx

= n, em que 
o desvio de λ

máx
 a partir de n é uma medida de consistência.

Como forma de testar a consistência da resposta e avaliar 
se os dados estão logicamente relacionados, Saaty (1991) 
propõe o seguinte procedimento:

a)  Inicialmente estima-se o autovalor (λ
máx

), que pode 
ser feito pela seguinte equação: 

     λ
máx 

= T.W, onde W é calculado pela soma das colunas 
da matriz de comparações; 

b)  Calcula-se o Índice de Consistência (IC) através da 
expressão IC = (λ

máx 
- n)/(n – 1). Este índice mede o 

desvio dos julgamentos da consistência. Quanto mais 
próximo o IC estiver de zero, melhor será a consistência 
global da matriz de comparação de julgamentos;

c)  Calcula-se a Razão de Consistência (RC), que é o grau 
de inconsistência ou incomparabilidade, obtida a partir 
da razão entre IC/IR, que avalia a integridade dos 
julgamentos. Considerando que a inconsistência ocorre 
freqüentemente nos problemas práticos, em razão da 
subjetividade dos julgamentos, sejam eles realizados 
por várias pessoas ou por apenas uma, o RC, segundo 
Saaty (1991) deve ser considerado aceitável quando 
for menor ou igual a 0,10 (10%), mas caso contrário, 
os julgamentos devem ser revistos, o que envolve um 
maior refinamento na coleta de informações. 

d)  O valor do Índice de Consistência Randômica, IR, que 
tem a mesma dimensão n do IC está representado na 
tabela 2, e segundo Saaty (1991) é proveniente de uma 
amostra de 500 matrizes recíprocas positivas geradas 
aleatoriamente, de tamanho até 11 por 11. 

Após a priorização parcial dos critérios e das alternativas 
é preciso calcular a priorização global, que é a meta a ser 
atingida. Para isto, multiplicam-se os índices de priorização 
das alternativas (em coluna) em relação aos critérios (linha) 
pelo correspondente índice de priorização do critério em 
relação à meta. Posteriormente, monta-se uma matriz e a 
seguir adicionam-se os valores em linha e assim passa-se a ter 
a priorização global.

4.  RESULTADOS

4.1  Diagnóstico Sócio-Ambiental da Planície Costeira 
de Lucena

O turismo e as atividades a ele correlacionadas podem ser 
consideradas as principais atividades causadoras de impactos 
ambientais na área. Esta atividade tem causado diversas 
interferências, como desmatamento, aterro de áreas alagadas, 
desmonte de dunas, deposição inadequada de resíduos sólidos 
e líquidos e ocupação desordenada da planície costeira, 
intensificando assim a degradação da paisagem. No entanto, a 
maioria dos entrevistados, 69% é da opinião de que o turismo 
traz melhorias de emprego e renda, sendo que desses, pouco 
mais de 80% acham que essa melhoria acontece somente 
nos períodos de alta temporada e 90% apontaram a criação 
de empregos como sendo a principal ação que precisa ser 
impulsionada para melhorar as péssimas condições de vida da 
população local 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IR 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,48 1,48 1,51

Fonte: SAATY (1991)

Tabela 2. Índices Randômicos em função da ordem da matriz.
Table 2. Randomic index values and the size of the matrix.
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Por outro lado, a percepção de que o turismo causa 
impactos ambientais negativos ficou demonstrada por 69% 
dos entrevistados, e desses, 46% consideram a poluição das 
praias e dos recursos hídricos como o principal impacto 
promovido pela atividade turística, seguida da junção 
da modificação da paisagem e da poluição dos corpos de 
água e das praias com 26%. A modificação da paisagem 
ficou em terceiro lugar, com 12% dos inquiridos, e a 
destruição do mangue e o desmatamento com 10% e 6%, 
respectivamente. 

O turismo ainda introduziu elementos estranhos na 
área, uma vez que provocou mudanças nos padrões de 
ocupação do espaço, com as novas construções, com 
materiais e técnicas construtivas mais modernas e exógenas, 
formando cenários artificiais e descaracterizando a paisagem 
tradicional. Observam-se, em todos os locais da planície 
litorânea de Lucena, a ocorrência de uma transição de 
paisagem agro-pesqueira para um cenário urbano destinado 
predominantemente às residências de veraneio para o 
descanso e lazer das classes média e alta oriundas de outros 
municípios, principalmente de João Pessoa, capital do 
estado.

O desmatamento que tem ocorrido na área é feito tanto 
por alguns empresários como também pela população de 
baixa renda, e seus objetivos são bem distintos. Os primeiros 
buscam com a retirada da vegetação o lucro, que é conseguido 
através do parcelamento do solo para a construção de 
empreendimentos imobiliários e também para a implantação 
de viveiros de camarão. Enquanto que a população local 
usa a madeira do mangue e dos remanescentes florestais de 
restinga como lenha e também para a construção de suas 
moradias.

Os manguezais, apesar de protegidos pela Resolução 
Federal nº 303, de 20 de Março de 2002, artigo 3º, inciso X 
(CONAMA, 2002), têm experimentado redução de sua área 
devido à implantação de projetos públicos, como a rodovia 
PB-019, a implantação de projetos de carcinicultura e de 
empreendimentos imobiliários como o Victory Resort, que 
aterrou córregos e áreas de mangue e efetuou o desmonte de 
dunas durante a sua construção. As atividades agropecuárias 
tradicionais, apesar de estarem em declínio na área devido 
ao destino turístico que é dado ao solo litorâneo, aliadas à 
ocupação residencial nas margens dos córregos, também têm 
contribuído com a erosão e assoreamento devido à retirada 
da vegetação nativa, causando impactos adicionais não 
desprezíveis. 

A velocidade com que a ocupação do solo tem ocorrido 
na área, aliada a falta de planejamento e ao deficitário serviço 
de saneamento básico, que se agrava ainda mais nas épocas 
de alta temporada devido ao “inchamento” populacional, 
tem aumentado a pressão sobre os recursos naturais, 
provocando degradação, não só ambiental, mas também 
paisagística, como também trazendo implicações para a 
saúde da população local, através da poluição dos rios, praias, 
canais de drenagem de água pluvial e, possivelmente, lençóis 
freáticos e poços de abastecimento de água. 

Outro impacto a considerar, e que está também 
diretamente ligado à urbanização das praias, diz respeito 
ao uso de fossas sépticas, devido à inexistência de rede de 
esgoto. Em alguns setores, particularmente nas áreas onde 

se concentram as moradias das pessoas de menor nível social 
e econômico, os ecossistemas aquáticos transformaram-
se em grandes corredores de esgoto a céu aberto, muitas 
vezes sendo também local de despejo de lixo, com enorme 
potencial de veiculação de doenças. O uso dos canais de 
escoamento pluvial como corpo receptor e de transporte de 
águas residuais, dificulta ainda mais o já caótico sistema de 
drenagem na planície costeira de Lucena. Adicionalmente, 
a ocupação desordenada da área desconsiderou os canais 
naturais que foram aterrados, reduzindo o escoamento 
normal das águas pluviais durante a estação chuvosa, 
causando dificuldade de circulação de viaturas e pessoas 
devido a formação de lamaçais e poças de águas. 

As modificações na planície litorânea de Lucena 
foram confirmadas por 94% dos entrevistados, sendo 
que desses, 52% consideram o aumento das construções 
como as principais mudanças que ocorreram nos últimos 
20 anos, seguida do valor da terra com 28% e somente 
14% consideraram a dificuldade de acesso às praias como 
modificação relevante ocorrida na área.

Através dos questionários foi possível também saber o 
posicionamento dos residentes em relação às instituições ou 
agentes responsáveis pelas modificações verificadas na área 
de estudo. Segundo 39% dos inquiridos, os turistas são os 
maiores responsáveis pelas alterações, seguida da Prefeitura 
Municipal com 28%. Depois aparece a junção de três 
agentes, a Prefeitura, os Turistas e a Indústria da Construção 
Civil com 20%, e logo atrás vem a Indústria da Construção 
Civil e o Governo, respectivamente com 7% e 6%.

Os deficitários serviços urbanos e sociais como habitação 
e saneamento básico, que deveriam ser ofertados pelo poder 
público tem exposto constantemente a população à situação 
de precariedade. Essa realidade é percebida pelos inquiridos, 
visto que segundo eles, nesse quesito, 41% da população 
têm uma condição de vida ruim, seguidos de 39% que 
consideram que os residentes da planície costeira de Lucena 
vivem em condições regulares e os que têm uma condição 
péssima ou boa são respectivamente 15% e 5%. 

Por outro lado, a falta de um eficiente serviço de coleta 
e disposição de resíduos produzidos na área urbana e a falta 
de drenagem e pavimentação de ruas e vias de acesso afeta de 
forma negativa a qualidade das águas, contribuindo para que 
a população conviva constantemente com o risco de adquirir 
doenças de veiculação hídrica.

A grande maioria dos moradores de Lucena vive na 
condição de subemprego ou de desemprego. Segundo os 
residentes que responderam os questionários, 31% estavam 
desempregados, 18% eram funcionários públicos, 22% são 
pescadores, 13% comerciantes e os outros 16% exerciam 
atividades diversas como agricultura, motorista, pedreiro, 
etc. Ressalta-se que parte dos desempregados e alguns 
comerciantes exercem a pesca com certa regularidade nas 
épocas em que a produção do pescado é considerada boa. 

Em Lucena, essa relação do homem com o mar vem 
desde há muito tempo, razão pela qual a pesca é ainda hoje 
uma importante atividade econômica da região. Quando 
perguntado sobre a importância do litoral para a população 
de Lucena, perto de 55% dos entrevistados responderam 
que é para obtenção de renda e sustento familiar, mesmo 
não sendo pescadores, contra pouco mais de 25% que vêem 
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o litoral como área de lazer. Acrescentando a isto, quase 
20% dos inquiridos vêem no litoral um lugar de emprego 
e também de lazer, contra os 5% restantes que não vêem 
nenhuma relação de importância.  

Constatou-se, ainda, que muitos moradores da planície 
costeira de Lucena exercem várias atividades como forma 
de melhorar a renda familiar. Alguns vêem a construção 
civil como uma opção para aqueles que não têm renda 
fixa, ou ainda, o comércio informal nas praias através da 
comercialização de alimentos e bebidas, bem como o aluguel 
das suas casas aos turistas durante a temporada de férias, 
ocasião em que vão habitar em barracas construídas nas 
praias. Outra oportunidade de obtenção de renda que existe 
na área, mas que é de pouca expressividade por depender do 
movimento turístico nas praias, é a contratação temporária 
de pessoas por proprietários dos bares da orla de Lucena.

Uma atividade econômica muito comum em todo o 
município são os pequenos comércios como mercearias e 
bares, que de certa forma servem como alternativas para a 
difícil situação de subemprego. Esses são estabelecimentos 
do tipo familiar que não empregam mais do que uma pessoa. 
Segundo alguns proprietários, a de baixa renda gerada por 
essa atividade se reflete no poder de compra dos mesmos, 
dificultando  uma possível expansão do negócio.

Vale ressaltar que no município nem a iniciativa privada 
nem o poder público têm algum tipo de programa de 
geração de emprego destinado ao setor produtivo e nem 
a outro setor, que poderia contribuir para a melhoria dos 
indicadores econômicos, financeiros e de geração de renda, 
levando a maioria da população a ficar limitada a atividades 
de subemprego ou no emprego informal.

Nesse contexto, pode-se dizer que o mercado de trabalho 
em Lucena, ligado às atividades comerciais e turísticas emprega 
pouca gente, fazendo com que uma parcela considerável da 
população economicamente ativa viva situação de grande 
dificuldade no que diz respeito à renda para suprir as suas 
necessidades. De acordo com os inquiridos, 53% têm uma 
renda mensal de até 1 salário mínimo (R$300,00, na época), 
cujo valor convertido para a cotação média do dólar em 
2010 (U$1.00 = R$1,68), equivale a U$178,57. Mais de 
30% dos entrevistados aufere uma renda entre 1 e 2 SM, 
8% entre 2 e 3 SM e o restante (8%) aufere ganhos entre 3 
e 5 SM, sendo muito poucos, cerca de 1% os que ganham 
entre 5 e 10 SM. Para reforçar essa realidade, segundo o Atlas 
de Exclusão Social no Brasil, o índice de emprego formal 
no município no ano 2000 era de 0,074, que é um índice 
considerado baixo. 

Por outro lado, o turismo, por ser uma atividade 
elitista em muitos casos, gera segregação social e espacial 
e, por conseguinte, cria um agravante social que é sentido 
principalmente pela população mais pobre, que fica à 
margem da renda gerada que usualmente é canalizada para 
os grupos empresariais. 

Este fato da segregação é alimentado pelo poder econômico 
do setor privado, juntamente com as ações do poder público 
para melhoria da infra-estrutura da região, provocando a 
valorização do espaço. Tal maneira de gerir o espaço levou a 
uma degradação social, devido a pressão psicológica exercida 
junto à população local. Isto se dá a partir da intenção dos 
incorporadores imobiliários e proprietários de terra em 

querer lotear especulativamente a área litorânea. A pressão 
continuada dessa postura sobre os antigos moradores 
freqüentemente acaba em ameaça de despejo, pois muitos 
não possuem o título de posse das terras, e aqueles que a 
possuem são iludidos com ofertas pecuniárias irrecusáveis 
feitas pelos empresários. Muitas vezes, com apoio do poder 
político local, essas pessoas são levadas a se desfazerem das 
terras. 

Pode-se dizer que a pressão exercida na área pela valorização 
imobiliária para dar resposta à demanda turística fez com que 
a população nativa tivesse que procurar outros espaços para 
habitar, e muitos tiveram que deixar de exercer a profissão 
de origem adaptando-se a nova realidade, participando 
informal e marginalmente da economia. Esta situação 
levou a mudanças relevantes na população de pescadores, 
deslocando-os para áreas distantes da praia, obrigando-
os a residir muitas vezes em áreas insalubres e alagadiças 
(principalmente na época de chuvas), e fazendo com que 
eles se sentissem como “estrangeiros” no seu próprio lugar. 
Outro caso que já é uma realidade, mas em menor escala, 
é a substituição dos seus próprios valores culturais, através 
do menosprezo e submissão aos novos hábitos trazidos pelos 
visitantes. 

Com isto, pode-se dizer que a população local se 
transformou em mera espectadora, vivendo, em alguns casos, 
à margem da atividade turística, visto que não consegue fazer 
parte dessa atividade que vem condicionando o cotidiano da 
região.

A percepção dos efeitos negativos do turismo sobre a 
qualidade de vida dos residentes da planície costeira Lucena 
é evidente nas respostas das pessoas que fizeram parte da 
amostra pesquisada, visto que 90% delas consideram que a 
atividade turística causou degradação da situação social na 
área. Desses, 48% acham que o saneamento básico piorou 
com o turismo, 11% concordam que tem aumentado o 
conflito de uso das praias, 8% consideram que aumentou a 
criminalidade, 7% acham que aconteceu a deterioração da 
saúde. Em seguida vem o aumento do consumo de drogas e a 
insegurança com 6% cada um e outros com 4% como efeitos 
da degradação social relacionados com a atividade turística 
na área. 

4.2  Planejamento Ambiental usando o PAH

A elaboração das matrizes de julgamento do PAH a partir 
dos critérios de ponderação da tabela 1 que consideram os pesos 
atribuídos aos critérios propostos, e sua comparação par-a-par 
conforme dados apresentados na Tabela 3 e normalizados na 
Tabela 4, permitiram obter um quadro de priorização de cada 
critério em relação a meta estabelecida e a priorização de cada 
alternativa em relação a cada critério (Tabela 5).

Da análise parcial desses dados constatou-se que o critério 
C2 (Preservação e valorização do patrimônio ambiental e 
humano) requer o direcionamento de 70% das ações ou 
programas que deveriam ser executados para a melhoria das 
condições sociais e ambientais na área, seguido do critério C1 
(Ampliação e melhoria dos serviços e infra-estruturas urbanas) 
que demanda 21% das ações, enquanto que o critério C3 
(Criação de oportunidades sustentáveis de ocupação produtivas) 
requer apenas 9% das mesmas ações (Tabela 5).
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A hierarquização das alternativas em relação ao critério 
C1, conforme apresentado nas Tabelas 6 e 7, evidenciou 
que a alternativa A2 atende 40% do critério em questão, 
seguido pela A1 com 20%, contrastando com as alternativas 
A6 e A3 que demandaram apenas 13% e 12% das ações, 
respectivamente, e as demais alternativas cujos valores foram 
ainda mais baixos (Tabela 8).

A priorização das alternativas em relação ao critério C2, 
conforme apresentado nas tabelas 9 e 10, demonstrou que 
a alternativa A1 requer 33% dos esforços necessários para 
efetivar este critério, e que as alternativas A3 e A6 demandam 
23% e 18% das ações necessárias para melhoria do critério 
em questão, respectivamente. Esses valores contrastam com 
aqueles obtidos para as demais alternativas que foram muito 
mais baixos (Tabela 11).

Finalmente, a hierarquização das alternativas em relação 
ao critério C3, conforme apresentado nas Tabelas 12 e 13, 
demonstrou que a alternativa A4 contribuiu com 37% das 
ações necessárias para melhorar este critério, seguida pela 
A5 com 22% e A7 com 17%. Esses valores contrastam com 
aqueles registrados para as alternativas A1, A3, A6 e A2 que 
foram muito mais reduzidos (Tabela 14).

4.3  Composição das Prioridades Globais

A hierarquização global das alternativas e dos critérios 
em relação à meta evidenciou que a alternativa A1 (Gestão 
racional dos recursos ambientais) contribuiu com 28% de 
todas as ações a serem desenvolvidas em Lucena visando a 
melhoria das condições sociais e ambientais. As alternativas 
A3 (Valorização das potencialidades locais) e A6 (Gestão de 

uso e ocupação do solo) forneceram, respectivamente, valores 
de 19% e 16% das ações necessárias para atingir a meta 
proposta. As alternativas A2 (Melhoria das infra-estruturas 
urbanas) e A7 (Promover um turismo sustentável de base local) 
forneceram valores medianos (14% e 12% respectivamente), 
enquanto que as alternativas A4 (Criação de programa de 
emprego e renda) e A5 (Melhoria das atividades econômicas) 
demandaram valores mais baixos (respectivamente 6% e 
5%) (Tabela 15).

5.  DISCUSSÃO

A importância de uma melhor gestão dos recursos 
ambientais da planície costeira Lucena ficou evidenciada pelo 
PAH no que diz respeito às ações que devem ser executadas em 
projetos dessa natureza como forma de melhorar a situação 
social e ambiental da área. Entretanto, entende-se que para 
o sucesso dessas ações é necessário uma junção da legislação 
com projetos coerentes de gestão local que propicie a proteção 
e conservação do patrimônio ambiental, criando condições 
que facilitem e regulamentem o funcionamento dos serviços 
e equipamentos urbanos necessários ao atendimento das 
necessidades e dos desejos dos turistas e residentes.

A ocupação recente da área litorânea de Lucena e as 
modificações provocadas pela atividade turística tiveram no 
poder público (governos estadual e municipal) o principal 
agente modificador da paisagem local. Na medida em que 
esses poderes constroem infra-estruturas, valoriza-se o 
espaço, preparando-o para a ocupação efetiva mediada pelo 
capital que os turistas e os empresários da construção civil 
disponibilizam para aplicar na área. 

Tabela 3      Tabela 4 

C1 C2 C3 C1 C2 C3

C1 1 1/4 3 C1 0,19 0,18 0,27

C2 4 1 7 C2 0,75 0,72 0,64

C3 1/3 1/7 1 C3 0,06 0,10 0,09

Total 5,33 1,39 11,00 Total 1,00 1,00 1,00

Tabelas 3 e 4. Matrizes de julgamento do PAH a partir dos critérios de ponderação usados e 
sua comparação par-a-par (tabela 1 a esquerda) e normalizados (tabela 2 a direita)
Table 3 and 4. Judgment matrices using the established criteria of weighting and its pairwise 
comparisons (table 3, left) and normalized (table 4, right).

w T λ
máx

IC IR RC

C1 0,64 0,21 1,14

C2 2,10 0,70 0,98

C3 0,26 0,09 0,94

Total 3,00 1,00 3,05 0,03 0,58 0,05

Tabela 5. Priorização parcial dos critérios em relação à meta.
Table 5. Partial prioritization of the criteria in relation to goal.
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 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A1 1     1/4 3    5    5    3    4    

A2 4    1    5    7    7    4    6    

A3  1/3  1/5 1    4    4    2    2    

A4  1/5  1/7  1/4 1    2     1/5  1/5

A5  1/5  1/7  1/4  1/2 1     1/5  1/4

A6  1/3  1/4  1/2 5    5    1    4    

A7  1/4  1/6  1/2 5    4     1/4 1    

Total 6,32 2,15 10,50 27,50 28,00 10,65 17,45

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A1 0,16 0,12 0,29 0,18 0,18 0,28 0,23

A2 0,63 0,46 0,48 0,25 0,25 0,38 0,34

A3 0,05 0,09 0,10 0,15 0,14 0,19 0,11

A4 0,03 0,07 0,02 0,04 0,07 0,02 0,01

A5 0,03 0,07 0,02 0,02 0,04 0,02 0,01

A6 0,05 0,12 0,05 0,18 0,18 0,09 0,23

A7 0,04 0,08 0,05 0,18 0,14 0,02 0,06

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tabela 6 Tabela 7

Tabelas 6 e 7. Hierarquização através da comparação par-a-par das alternativas (tabela 6 a esquerda) e conseqüente normalização das 
alternativas em relação ao critério C1 (tabela 7 a direita).
Table 6 and 7. Hierarchization by pairwise comparisons of the alternatives (table 6, left) and the subsequent normalization of the alternatives 
for the criterion C1 (table 7, right).

w T λ
máx

IC IR RC

A1 1,43 0,20 1,29    

A2 2,80 0,40 0,86    

A3 0,83 0,12 1,25    

A4 0,26 0,04 1,02    

A5 0,21 0,03 0,84    

A6 0,90 0,13 1,37    

A7 0,57 0,08 1,42    

Total 7,00 1,00 6,63 0,13 1,32 0,09

Tabela 8. Priorização parcial das alternativas em relação ao critério C1.
Table 8. Partial prioritization of the criteria in relation to the criteria C1.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A1 1 5 3 6 5 3 3
A2 1/5 1 1/4 3 3 1/4 1/4
A3 1/3 4 1 5 7 3 3
A4 1/6 1/3 1/5 1 1/2 1/6 1/5
A5 1/5 1/3 1/7 2 1 1/5 1/4
A6 1/3 4 1/3 6 5 1 4
A7 1/3 4 1/3 5 4 1/4 1
Total 2,57 18,67 5,26 28,00 25,50 7,87 11,70

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A1 0,39 0,27 0,57 0,21 0,20 0,38 0,26
A2 0,08 0,05 0,05 0,11 0,12 0,03 0,02
A3 0,13 0,21 0,19 0,18 0,27 0,38 0,26
A4 0,06 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02
A5 0,08 0,02 0,03 0,07 0,04 0,03 0,02
A6 0,13 0,21 0,06 0,21 0,20 0,13 0,34
A7 0,13 0,21 0,06 0,18 0,16 0,03 0,09
Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tabela 9 Tabela 10

Tabelas 9 e 10. Hierarquização através da comparação par-a-par das alternativas (tabela 9 a esquerda) e conseqüente normalização das 
alternativas em relação ao critério C2 (tabela 10 a direita).
Table 9 and 10. Hierarchization by pairwise comparisons of the alternatives (table 9, left) and the subsequent normalization of the alternatives 
for the criterion C2 (table 10, right).
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Tabela 15. Priorização global das alternativas (em negrito) em 
relação à meta proposta. 
Table 15. Global prioritization of alternatives (in bold) compared with the target.

w T Ymax IC IR RC

A1 2,28 0,33 0,83    

A2 0,46 0,07 1,22    

A3 1,63 0,23 1,22    

A4 0,21 0,03 0,86    

A5 0,28 0,04 1,02    

A6 1,29 0,18 1,45    

A7 0,86 0,12 1,44    

Total 7,00 1,00 6,60 0,12 1,32 0,10

Tabela 11. Priorização parcial das alternativas em relação ao critério C2.
Table 11. Partial prioritization of the criteria in relation to the criteria C2.

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A1 1    3    3     1/6  1/3 3     1/4

A2  1/3 1     1/4  1/7  1/6  1/3  1/5

A3  1/3 4    1     1/5  1/5 3     1/5

A4 6    7    5    1    3    6    4    

A5 3    6    5     1/3 1    5    3    

A6  1/3 3     1/3  1/6  1/5 1     1/5

A7 4    5    5     1/4  1/3 5    1    

Total 15,00 29,00 19,58 2,26 5,23 23,33 8,85

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

A1 0,07 0,10 0,15 0,07 0,06 0,13 0,03

A2 0,02 0,03 0,01 0,06 0,03 0,01 0,02

A3 0,02 0,14 0,05 0,09 0,04 0,13 0,02

A4 0,40 0,24 0,26 0,44 0,57 0,26 0,45

A5 0,20 0,21 0,26 0,15 0,19 0,21 0,34

A6 0,02 0,10 0,02 0,07 0,04 0,04 0,02

A7 0,27 0,17 0,26 0,11 0,06 0,21 0,11

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tabela 12 Tabela 13

Tabelas 12 e 13. Hierarquização através da comparação par-a-par das alternativas (tabela 12 a esquerda) e conseqüente normalização das 
alternativas em relação ao critério C3 (tabela 13 a direita).
Table 12 and 13. Hierarchization by pairwise comparisons of the alternatives (table 12, left) and the subsequent normalization of the 
alternatives for the criterion C3 (table 13, right).

w T Ymax IC IR RC

A1 0,62 0,09 1,32    

A2 0,20 0,03 0,83    

A3 0,49 0,07 1,37    

A4 2,62 0,37 0,85    

A5 1,55 0,22 1,16    

A6 0,32 0,05 1,07    

A7 1,20 0,17 1,51    

Total 7,00 1,00 6,60 0,12 1,32 0,09

Tabela 14. Priorização parcial das alternativas em relação ao critério C3.
Table 14. Partial prioritization of the criteria in relation to the criteria C3

C1 C2 C3

0,21 0,7 0,09

A1 0,2 0,33 0,09 0,04 0,23 0,01 0,28

A2 0,4 0,07 0,03 0,08 0,05 0,00 0,14

A3 0,12 0,23 0,07 0,03 0,16 0,01 0,19

A4 0,04 0,03 0,37 0,01 0,02 0,03 0,06

A5 0,03 0,04 0,22 0,01 0,03 0,02 0,05

A6 0,13 0,18 0,05 0,03 0,13 0,00 0,16

A7 0,08 0,12 0,17 0,02 0,08 0,02 0,12
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A conseqüência dessas ações tem sido a diminuição 
da oferta de recursos naturais e a diminuição de bens 
de produção, dificultando a vida dos moradores locais e 
alterando a forma tradicional de uso do espaço, por deslocar 
uma parcela expressiva da população local que antes habitava 
as praias para áreas periféricas, geralmente insalubres e 
sem as mínimas condições de infra-estrutura urbana e de 
saneamento.

Os processos históricos de ocupação da área também 
causaram impactos e promoveram o desemprego no meio 
rural. A desapropriação de terras de pequenos agricultores 
ocorrida particularmente na segunda metade dos anos de 
1970, com o Programa Nacional do álcool (Proálcool), 
incentivado pelo governo federal, segundo Moreira & 
Targino (1997), foi responsável pela intensificação do 
processo de concentração da propriedade da terra e da 
conseqüente diminuição da agricultura familiar e da 
produção de alimentos que fez aumentar a fome, causando 
o agravamento das condições de trabalho e de vida da classe 
trabalhadora e provocando a expulsão massiva da população 
rural. Essa realidade fez com que uma parcela expressiva da 
população se dirigisse para a planície costeira, aumentando 
a pressão sobre os recursos naturais disponíveis na área. O 
êxodo rural representou, assim, um componente adicional 
de modificações urbanas e ambientais em Lucena, que foi 
potencializado recentemente pelo incremento da atividade 
turística.

Ao longo da formação do espaço urbano de Lucena, 
as alterações continuaram e foram sentidas com maior 
intensidade a partir da década de 1990, com o descobrimento 
da área para turismo e como local de segundas residências, 
em decorrência da melhoria das condições de infra-estrutura 
de transporte, facilitando a ligação com as cidades vizinhas 
(Madruga, 1985). Em conseqüência, se deu o processo de 
parcelamento do solo, e a área que antes tinha na pesca a sua 
mais importante vocação, passou a abrigar o turismo balneário, 
iniciando-se, com isso, a expansão imobiliária especulativa. 
Essa mudança provocou um crescimento desordenado e 
trouxe consigo o aumento dos danos ambientais, com o 
ônus maior para a paisagem, o que representa sérias ameaças 
à manutenção da atração que as potencialidades paisagísticas 
locais oferecem. 

A pressão sobre o litoral é na verdade uma tendência 
mundial na zona costeira, que abriga atualmente, segundo 
Moraes (1999), cerca de dois terços da humanidade. O 
excesso do contingente populacional nessa zona resulta 
em distintas formas de uso desse espaço que provocam 
degradação ambiental e tensões sociais. Essa nova fase que 
acontece na zona costeira é classificada por Corbin (1989) 
como a “invenção da praia”, e por Madruga (1992) como 
“litoralização”. A forte tendência à diversificação do uso e 
ocupação do solo no litoral tem originado a corrida para 
o mar, ampliando em dimensões o território desta zona, 
com as ocupações provocadas, segundo Madruga (1992), 
pela urbanização, pelo turismo e pela indústria, esta última 
motivada pelas atividades portuárias que usam o mar como 
via de comunicação.

O processo de urbanização da orla é considerado por 
muitos estudiosos dessa temática como o agente causador 
de mutações físicas da paisagem costeira e da degradação dos 

recursos naturais do litoral. Diegues (2001), por exemplo, 
afirma que existem inúmeros estudos que mostram a 
crescente degradação dos ecossistemas costeiros motivada 
pela expansão urbana e implantação de pólos industriais 
altamente poluidores das águas costeiras. Assim como em 
outras áreas litorâneas do Brasil, em Lucena vêm acontecendo 
de forma muito rápida modificações físicas radicais, que 
segundo Macedo (2002), provoca alterações paisagísticas 
irreversíveis aos elementos constituintes de qualquer paisagem 
preexistente, como por exemplo, erradicação de vegetação 
nativa, destruição de dunas e areais, retificação de riachos, 
aterramentos de lagoas e descaracterização da geomorfologia 
local. 

A expansão da atividade turística baseia-se na busca por 
novos ambientes e novas paisagens, o que maximiza o uso 
e a apropriação dos recursos naturais. Os operadores do 
turismo ampliam seu espectro de atuação, agregando aos 
tours tradicionais atividades sintonizadas com o novo valor 
que tanto a natureza quanto o exótico têm para a economia 
e para a construção de identidades nas sociedades de massas 
contemporâneas (Ribeiro & Barros, 1997). 

Essa atividade insere um novo valor à paisagem que se 
transforma num dos principais atrativos turísticos decorrendo 
dela o chamado turismo de paisagem, turismo de natureza 
ou turismo litorâneo (Coriolano, 1998). Isso fez com que 
a natureza, em especial as unidades naturais específicas do 
litoral, tenham se tornado, a partir da segunda metade do 
século passado, o recurso turístico mais explorado pelo 
capitalismo (Almeida, 1999). 

Nesse contexto, o turismo litorâneo, que advém da 
procura das belezas cênicas das paisagens costeiras e do 
lazer, tem aumentado ao longo dos anos, e se firmado, 
segundo Castelli (1996), como um dos setores da economia 
capazes de gerar lucros extraordinários, representando, em 
termos de receita, no maior empregador de mão-de-obra do  
século XX. 

Não obstante a relevância do turismo a nível mundial 
como uma atividade econômica promissora, a mesma têm 
provocado em quase todas as regiões sérios problemas, por 
ser ela uma atividade praticada, em certas regiões, com uma 
visão puramente economicista, sem se preocupar com a 
questão social e ambiental. Dias (1999) considera que nos 
últimos anos o turismo se tornou uma atividade crescente, 
mas seu crescimento desordenado tem provocado danos 
às paisagens, às populações nativas e ao meio ambiente 
das regiões afetadas. Do mesmo modo, a Secretária Geral 
da WWF-Brasil considera que o turismo pode contribuir 
sensivelmente para o desenvolvimento sócio-econômico e 
cultural de amplas regiões, mas, ao mesmo tempo, em poucos 
anos pode degradar o ambiente natural, as estruturas sociais 
e a herança histórico-cultural dos povos (Hamu, 2004). 

Essa realidade se faz presente em Lucena, onde o turismo 
efetivamente não tem contribuído para melhorias da 
condição ambiental e social da área. Como se demonstrou, a 
população local não é parte integrante da atividade turística 
que é baseada principalmente no turismo de segundas 
residências, que cria segregação social, inviabiliza a criação 
de empregos e tem reduzida oferta de trabalho formal. 
Tampouco, a maioria dos nativos não se acha inseridos 
em outras atividades produtivas, subaproveitando assim 
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as potencialidades físicas, culturais e sociais da região. É 
necessário encarar as tendências atuais que ameaçam essas 
potencialidades, através de formas de gestão integradas com 
visão de longo prazo. 

Nesse contexto, Azevedo & Irving (2002) consideram 
que é necessária a procura de novo paradigma do pensar das 
sociedades humanas, segundo uma ética de democratização 
de oportunidades e justiça social, de percepção das 
diferenças como um elemento orientador de planejamento, 
compreensão da dinâmica de códigos e valores culturais e 
compromisso global com a conservação dos recursos naturais. 
Esses ideais se incluem nos preceitos do desenvolvimento 
turístico sustentável, que se requer para Lucena, exigindo 
das gerações atuais ações de co-responsabilidade, de 
envolvimento da população local na tomada de decisões e 
do compromisso de geração de renda às populações locais, 
para que o aproveitamento dos recursos naturais e culturais 
existentes não venha a por em risco o desenvolvimento das 
atividades para as próximas gerações. 

Nesse aspecto, Azevedo & Irving (2002) consideram 
que quando se prega a manutenção desses recursos para as 
gerações futuras e o bem estar das populações envolvidas, se 
estabelece um compromisso ético fundamental que pressupõe 
uma filosofia de vida diferenciada, com percepção de longo 
prazo numa visão coletiva e solidária, e não egocêntrica, 
para que a relação do turismo com o ambiente global esteja 
centrada numa relação vivencial e efetiva. Mas a atividade 
turística na área tem demonstrado estar na contramão dos 
preceitos desse desenvolvimento que se quer para qualquer 
região, visto que as ações desenvolvidas em Lucena têm 
causado degradações sócio-ambientais evidenciando a não 
preocupação com o bem estar da população atual e nem tão 
pouco com as próximas gerações. 

Além disso, o modo de vida dos turistas é visto como um 
dos causadores dos maiores impactos nos hábitos e costumes 
tradicionais da população local que passa a experimentar 
conflitos sociais, sendo que esses conflitos são sentidos 
mais pela população nativa de baixa renda, que é “forçada” 
a habitar áreas distantes do litoral e impossibilitada de 
conseguir acesso às ofertas regulares do mercado. Essas áreas, 
geralmente sem condições de urbanização, podem ser tanto 
matas, como morros, alagadiços e florestas de manguezais 
(Macedo, 2002) e vem sendo fortemente pressionadas pelas 
populações de baixa renda. Em Lucena, canais de drenagem, 
rios e riachos são usados como áreas de deposição de lixo e 
esgoto, e a madeira do mangue ou da restinga são usados 
como lenha ou na construção de moradias. Nessa realidade, 
a própria cultura dos nativos passa por um processo de 
transformação e degradação constante, em que populações 
locais têm que mudar o seu cotidiano. Nessa mudança, a 
lógica da indústria turística se sobrepõe às tradições locais e 
à própria identidade da comunidade, que é sentida através 
da desorganização da vida social e cultural das localidades, 
traduzidas especialmente em novos hábitos de consumo 
e necessidades monetárias e o abandono das atividades 
produtivas tradicionais. 

Se comparado com o conjunto das terras emersas, a 
área litorânea circunscreve um espaço, que além de ser 
dotado de especificidades e vantagens locacionais é finito 
e relativamente escasso (Moraes, 1999). Portanto, no atual 

estágio de ocupação e degradação ambiental que a área 
litorânea se encontra, é premente a incorporação em projetos 
de desenvolvimento local, as diretrizes da gestão integrada. 
Essa atitude representa novos desafios para uma correta 
política de uso e ocupação do solo na orla, com uma visão 
mais holística e adequada, visto que as alterações ambientais 
e sociais presentes na área acontecem muitas vezes devido 
a não preocupação por parte de técnicos e gestores com 
a inclusão de todos os componentes, principalmente o 
ambiental e o social.

A necessidade de se procurar novas formas de gestão 
que sejam adequadas e apropriadas para a área litorânea é 
premente. Assim, é fundamental que o estado tenha um 
projeto de regulamentação do uso desse espaço, conforme 
alerta Diegues (2001), que leve em conta as vocações 
naturais dos ecossistemas, sem perder de vista a produção de 
alimentos, a preservação ambiental, recreação e a melhoria 
de condições de vida das populações que ali vivem.

Em Lucena, os programas e projetos que foram 
implantados até hoje demonstram que foram elaborados 
com critérios unicamente econômicos, sendo que a questão 
ambiental e social não é parte integrante dos planos. Para 
Santos (2004), tais programas baseiam-se, comumente, em 
análise de custo/benefício e de escolha de alternativas técnicas 
de engenharia, o que resulta em danos inesperados ao bem 
estar social e aos recursos naturais e termina por reduzir os 
benefícios previstos. Essa realidade, da não priorização dos 
ideais da sustentabilidade, existente em quase todos os cantos 
do mundo, tem levado a sociedade, seja ela científica ou não, 
a exigir melhoria na qualidade ambiental e maiores cuidados 
com o meio ambiente quando da aprovação de programas e 
projetos de investimento. 

A busca por meios que promovam a incorporação de fatores 
ambientais na tomada de decisão resultou na formulação de 
políticas específicas e fez surgir uma série de instrumentos 
para a execução dessas políticas, e isso tem avançado no 
mundo todo. Foram feitas reorganizações administrativas e 
reformas institucionais, implantaram-se sistemas de gestão 
ambiental, abriram-se canais para que os cidadãos pudessem 
participar das decisões, com o intuito de propiciar melhorias 
sócio-econômicas e ambientais.

Assim, o planejamento ambiental, segundo Tonial (2003), 
é recomendado como forma de mitigar os impactos ambientais 
decorrentes do conflito entre ambiente e desenvolvimento e 
do acesso inadequado aos recursos do solo. Santos (2004) 
considera o planejamento ambiental como a adequação do 
uso, controle e proteção ao ambiente, além do atendimento 
das aspirações sociais e governamentais expressas ou não em 
uma política ambiental ou, ainda, é visto, segundo Diegues 
(2001), como uma necessidade de incorporar a variável 
ambiental no planejamento socioeconômico, visando a 
utilização mais adequada do espaço dos ecossistemas e 
de seus recursos, isto é, a melhoria das condições de vida 
das populações e a conservação do patrimônio natural e 
cultural. 

Vê-se assim que a busca por soluções de problemas 
que afetam as sociedades implica planejar e executar 
ações, sejam elas públicas ou privadas, tanto a nível local, 
nacional ou global, e que levem em conta, simultaneamente, 
as dimensões ambiental, social, econômica e político-



Fernandes, Sassi & Lima
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 11(2):219-232 (2011)

- 231 -

institucional, traduzidas em sustentabilidade dos recursos 
naturais. Assim, é oportuno realçar que a eficácia específica 
das ações de um processo de planejamento ambiental resulta 
da análise das alternativas de um conjunto de decisões que 
são interdependentes. 

No caso concreto ficou evidente através do PAH que 
algumas ações são prioritárias e necessárias para garantir 
melhoria da qualidade ambiental da área e, por conseguinte, 
da qualidade de vida da população. É de se realçar que a 
demanda de quase 3/4 de todas as ações ou projetos durante o 
planejamento ambiental em prol da Preservação e valorização 
do patrimônio ambiental e humano (Critério C2) demonstra a 
necessidade de se estabelecer um plano de uso e ocupação do 
solo coerente com as potencialidades e fragilidades do espaço 
urbano, que discipline o uso e o parcelamento do solo, e ao 
mesmo tempo valorize o elemento humano.

A criação de empregos foi apontada pelos entrevistados  como 
a principal ação a ser impulsionada para melhorar as condições 
de vida da população (90% dos entrevistados), mas no 
processo de hierarquização a Criação de programa de emprego 
e renda (A4) e a Melhoria das atividades econômicas (A5), que 
são alternativas diretamente relacionadas com a melhoria 
dos indicadores sociais, representaram respectivamente 6% e 
5%, valores estes que numa primeira análise podem parecer 
paradoxais. No entanto, é oportuno realçar que no processo 
de planejamento ambiental utilizado, para se atingir uma meta 
específica é necessário efetuar a análise de todas as alternativas 
de um conjunto de decisões que são interdependentes, ou 
seja, depois de ser tomada a primeira decisão as subseqüentes 
devem levar em conta a anterior, visto que, conforme ressalta 
Santos (2004), um conjunto de decisões associadas não 
admite decomposição em subconjuntos independentes. 
Nesse contexto, as alternativas A4 e A5, que refletem a atual 
condição de estagnação econômica do município de Lucena 
e o anseio da população em relação a demanda de emprego, 
devem ser consideradas juntamente com outras opções, como 
a Valorização das potencialidades locais (A3) e a Promoção de 
um turismo sustentável de base local (A7), que contribuirão 
indiretamente para a melhoria do emprego e geração de renda 
na região. A implementação das ações A3 e A7 irão propiciar 
também a criação de postos de trabalho e produção de riqueza 
devido ao efeito multiplicador das atividades relacionadas com 
o turismo e com a valorização das potencialidades locais, que 
com certeza contribuirá para desenvolver planos de incentivos 
para a diversificação e transformação qualitativa das atuais 
atividades geradoras de emprego e renda. Portanto, é necessário 
que as alternativas A4 e A5 sejam planejadas e implementadas 
de forma integrada com todas as outras alternativas para que 
seja possível reverter as tendências que ameaçam as atividades 
econômicas e ainda alterar a difícil situação de desemprego a 
fim de melhorar o quadro social-economico e ambiental do 
município.

Vale à pena lembrar que o parcelamento da orla 
usualmente é feito pelos próprios proprietários dos terrenos, 
que depois são vendidos aos turistas para a construção de casas 
sem a devida preocupação com os princípios ecológicos e de 
sustentabilidade. Assim, a procura de uma gestão territorial 
específica para a área, junto com soluções alternativas adotadas 
previamente à sua ocupação, aparece como uma necessidade 
para elaboração dos futuros planos no intuito de minimizar os 

impactos atuais que vem se intensificando sobre o território 
de Lucena.

Entende-se assim que a inserção de futuros empreendimentos 
no contexto local deve garantir que os processos de urbanização e 
de atração turística se desenvolvam conjuntamente, mantendo 
o equilíbrio natural, única forma de garantir o desenvolvimento 
sustentável. Torna-se premente que a ocupação dos espaços 
litorâneos, o consumo dos recursos ambientais e as atividades 
produtivas, principalmente o turismo, não devem contemplar 
apenas concepções antropocêntricas. 

Finalmente, pode-se concluir que o PAH como método 
de tomada de decisão demonstrou ser de grande utilidade 
na resolução de problemas complexos envolvendo aspectos 
ambientais, sociais, culturais ou políticos, muitas vez com 
natureza qualitativa predominante, sendo que esses problemas 
devem ser levados em consideração de forma integrada, e 
não se considerar apenas os aspectos técnicos ou econômico-
financeiros, que são predominantemente de natureza 
quantitativa, como comumente é feito. A eficácia do método, 
no entanto, poderá depender da escala de abrangência 
com que o mesmo é concebido. Assim, entendemos que os 
resultados do PAH que no presente caso retratam apenas as 
respostas de moradores locais, poderão fornecer uma nova 
visão se opiniões da governança local, das escolas, dos serviços 
de saúde e segurança, dos empreendimentos turísticos, e dos 
moradores locais, dentre outros atores sociais, também forem 
incorporados na pesquisa.
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Resumo

O estuário, interface entre o deságüe de água fluviais do continente e o oceano adjacente, é caracterizado pelo processo de mistura 
entre a água doce e a marinha. As atividades humanas, ao utilizar os recursos hídricos, diminuem o fluxo de água doce para os estuários. 
Essa diminuição, devido à demanda antrópica, pode aumentar a influência da salinidade, comprometendo a disponibilidade hídrica. 
Como a salinidade é um parâmetro conservativo e que está presente no domínio estuarino, justifica-se utilizar a mesma como um 
indicador da estrutura do ecossistema estuarino, e como uma ferramenta para a gestão integrada de recursos hídricos na zona costeira. 
Considerando a influência marinha sobre os recursos hídricos costeiros, a Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira (PNRH), 
prevê que a gestão de recursos hídricos deve ser integrada com a das zonas costeiras e sistemas estuarinos. No entanto, apesar de as relações 
físicas operarem de forma contínua e integrada, observa-se que os instrumentos de políticas públicas como a de Recursos Hídricos e a de 
Gerenciamento Costeiro ainda estão fragmentadas e com baixa efetividade em seus resultados. Uma tentativa de preencher esta lacuna 
surgiu em 2005 com a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, da Câmara Técnica de Integração da Gestão das 
Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos e da Zona Costeira. No presente estudo, a dinâmica da salinidade é representada através 
de um balanço de massa, com o qual foram simulados cenários de escassez hídrica para um estuário hipotético. Com o resultado dos 
cenários, subsídios técnicos para a gestão são propostos, utilizando os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro brasileiros. No estuário hipotético analisado, através do balanço de massa, chega-se a uma vazão 
máxima outorgável de 19,33m3/s, a ser dividida entre todos os usuários. Esta vazão é determinada em face à vazão de permanência que 
deve ser mantida no exutório, de 42,48m3/s. A outorga pode ser aplicada de maneira a limitar a demanda, mantendo a vazão necessária 
para limitar a intrusão salina no exutório. A dinâmica da salinidade também mostra sintonia direta para aplicação no enquadramento 
dos corpos de água e no zoneamento ecológico econômico costeiro. Para outros instrumentos como a cobrança e os planos de recursos 
hídricos e de gerenciamento costeiro, a dinâmica da salinidade facilita a integração da gestão, entretanto, sem ser aplicada diretamente. 
A metodologia proposta se mostrou útil na gestão integrada, sendo um elo entre os instrumentos existentes e as características peculiares 
das bacias costeiras.

Palavras-chave: Gestão Integrada de Recursos Hídricos, Gerenciamento Costeiro, Gestão de Estuários, Salinidade.
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1. IntRodução

A legislação brasileira (Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro II) define a zona costeira como o espaço geográfico 
de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos 
ambientais, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. 
A faixa marítima compreende as 12 milhas náuticas a partir 
da linha de base, referentes ao mar territorial (estabelecidas 
de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar). A faixa terrestre é formada pelos municípios 
que sofrem influência dos fenômenos ocorrentes na Zona 
Costeira, a saber, os municípios:

Defrontantes com o mar;•	
Não defrontantes com o mar que se localizem nas •	
regiões metropolitanas litorâneas;
Contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais •	
litorâneas, que apresentem processo de conurbação;
Próximos ao litoral, até 50km da linha de costa, •	
que aloquem, em seu território, atividades ou infra-
estruturas de grande impacto ambiental sobre a Zona 
Costeira, ou ecossistemas costeiros de alta relevância;
Estuarinos-lagunares•	 , mesmo que não diretamente 
defrontantes com o mar, dada a relevância destes 
ambientes para a dinâmica marítimo-litorânea; e
Que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham •	
todos os limites estabelecidos com os municípios 
referidos nas alíneas anteriores. 

Nessa área, há uma gradação de ambientes, (continente) 
Solo → Bacia Hidrográfica → Estuário → Mar (oceano), 
todos interligados (Figura 1).

O estuário é a interface entre o deságüe fluvial do 
continente e o oceano adjacente, sendo parte integrante 
da zona costeira. Considerando a clássica definição de 
Pritchard (1967) – o estuário é um corpo de água costeiro, 
semifechado, que possui uma ligação livre ao mar e dentro da 
qual a água do mar se dilui progressivamente com a água doce 
proveniente da drenagem terrestre – o principal fenômeno 
físico da região estuarina é a mistura entre a água salgada e 
a água doce. 

A mistura estuarina apresenta, por um lado a descarga 
de água doce continental e do outro a ação de ondas e 
marés com água salgada. Esta dinâmica gera um gradiente 
de salinidade, do continente em direção ao oceano. Se a 
descarga continental diminui, a ação marinha se acentua, 
aumentando a área estuarina ou a concentração de sais 
na região interior do estuário. Se a descarga continental 
aumenta, a mistura se desloca em direção ao oceano.

De acordo com o censo de 2010, 24% da população 
brasileira vive na zona costeira, o que significa 
aproximadamente 45 milhões de pessoas. Grandes centros 
industriais, atividade portuária, processamento mineral e de 
celulose, estaleiros e fazendas de camarão; assim como alguns 
setores industriais, como químico e petroquímico também 
se concentram nessa região (Jablonski & Filet, 2008). 

AbstrAct

Estuaries are the interface between continental runoff and the ocean, as a part of the coastal zone. The main feature of an estuary is the mixing 
process of fresh and marine waters. By using water resources, human activities decrease the freshwater flow to the estuaries, increasing the saline 
water intrusion and compromising the availability of freshwater resources in the coastal zone. Therefore, the use of salinity can be justified as an 
indicator of the performance of coastal and estuarine environments. Considering the marine influence on coastal water resources, the Brazilian 
Water Resources Policy states that the water resource management must be integrated with estuarine systems and coastal zones. However, despite 
of the physical relationships operating in a continuous and integrated way in the coastal zone it is observed that the integration of instruments 
of public policy for water resources and coastal management are fragmented and have low effectiveness. An attempt to fill this gap emerged in 
2005 with the creation, within the National Council of Water Resources, of the Technical Board for Integrating Management of Watersheds with 
Estuary Systems and Coastal Zones. This study proposes the dynamic of salinity as a tool for integrated management of estuarine zone. So, the first 
step is to describe the estuarine mixing using a mass balance, where the only source of salt is the ocean and the freshwater flow dilutes it. Based 
on this balance, water scarcity scenarios are simulated for a hypothetical estuary. Four scenarios were tested: the reference mark (representing the 
current situation), 1 – decrease of 25% in precipitation, 2 – increase of 25% in evaporation, 3 – changes in land use (increasing water demand 
for irrigation in 50%). The result of the scenarios is employed to propose subsidies for integrated management, using the tools included in the 
Brazilian Water Resources Policy and the National Coastal Management Plan. In the reference mark, the salinity of 0.5‰ is reached 2786m 
of the ocean. In other scenarios there is an increasing influence of salinity into the continent, in relation to the reference mark, due to reduced 
freshwater inflow. The largest intrusion is obtained in the scenario of decreasing of 25% in precipitation, with saline influences up to 3782m. The 
scenario of increasing water demand for irrigation has saline influence until 3182m. Assuming there is a withdrawal of water for public supply 
and irrigation in the estuary 3km from the ocean, management measures must be implemented to maintain the maximum salinity of 0.5‰  at 
this point. The next step for the integrated management of water resources is to examine the legal instruments of the National Water Resources 
Policy and Coastal Management National Plan in view of the results obtained in the scenarios. The granting of water rights can be limited in 
order to ensure the water volume needed to control the salt intrusion at the outlet. In the analyzed hypothetical estuary, it was found that the 
maximum flow that can be granted is 19,33m3/s, which must be divided among all users. This value was been reached based on the instream 
flow that must be maintained in the outfall, of 42,48m3/s, aiming to keep the utmost salinity of 0.5‰ 3km from the ocean.  The classification 
water bodies can add the salinity as a parameter. Thus, monitoring of salinity should be done in order to maintain the maximum level. The 
salinity dynamics also shows direct application into the coastal ecological-economic zoning. For other instruments such as water taxing and water 
resources and coastal management plans, the salinity dynamics facilitates the integrated management. The proposed methodology proved to be 
useful in integrated management, as a link between existing instruments and the particular characteristics of the coastal basins.

Keywords: Integrated Water Resources Management, Coastal Management, Estuarine Management, Salinity.
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As atividades humanas necessitam de recursos hídricos 
para sua efetivação. A principal fonte desses recursos é a 
bacia hidrográfica. Ao utilizar os recursos hídricos da bacia, 
a ação antrópica diminui o fluxo de água doce afluente ao 
estuário. A retirada de água à montante na bacia condiciona 
uma maior intrusão do mar no continente. Quanto mais o 
mar adentra no continente, menor é a disponibilidade de 
água doce na zona costeira, que devido à mistura com a água 
do mar torna-se salgada – salobra. Se esse processo se tornar 
contínuo, danos permanentes podem ser causados para a 
irrigação e para os ecossistemas especializados. Também o 
abastecimento de água das populações costeiras pode ficar 
comprometido. Desta forma, a salinidade, como uma 
característica essencial dos ambientes estuarinos, pode ser 
compreendida como um indicador numa relação de causa 
e efeito, que conecta as atividades a montante da bacia aos 
efeitos ecológicos ao longo da costa (Habib et al, 2007).

Justifica-se, portanto, entre os vários elementos que 
podem ser utilizados como indicadores do funcionamento 
dos ambientes costeiros e estuarinos, utilizar a salinidade. 
Esta cumpre uma função importante na distribuição das 
comunidades de flora e fauna e é determinante para o 
estabelecimento de atividades econômicas dependentes de 
recursos hídricos, onde os usos podem ser limitados devido 
à salinidade. 

2.  Gestão InteGRada dos RecuRsos 
hídRIcos na Zona costeIRa bRasIleIRa

Observando a influência marinha nos sistemas hídricos 
continentais, a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 
– Lei Nº 9.344/1997, no artigo terceiro prevê que a gestão dos 
recursos hídricos deve ser integrada com a das zonas costeiras e 
dos sistemas estuarinos. Entretanto, apesar das relações físicas 
funcionarem de forma contínua e integrada na região costeira 
– estuarina, expressa principalmente através da dinâmica da 
salinidade, observa-se que os instrumentos de políticas públicas 
como a de Recursos Hídricos e a de Gerenciamento Costeiro ainda 

estão fragmentadas e com baixa efetividade em seus resultados. 
O aumento da intrusão salina nos estuários e bacias 

hidrográficas costeiras já está sendo detectado em diversas 
partes do Brasil. Na foz do Rio São Francisco (nordeste), a 
diminuição da vazão afluente tem aumentado a salinização 
costeira, causando problemas para o abastecimento, 
agricultura e pesca (Brandini, 2008). 

Na bacia do Rio Tramandaí (RS), durante o verão de 
2003/2004, o efeito decorrente das atividades antrópicas 
associadas a uma seca pluviométrica, limitou a captação de 
água bruta para abastecimento e irrigação, quando houve 
um rebaixamento anormal dos níveis das lagoas costeira, 
proporcionando maior entrada do mar (Loitzenbauer, 
2010).  

No processo brasileiro de gestão integrada de recursos 
hídricos na zona costeira, surgem dificuldades, como por 
exemplo, as diferentes unidades geográficas de gestão. Na 
zona costeira, o gerenciamento não respeita o funcionamento 
dos sistemas físicos, utilizando os limites municipais como 
unidade de gestão. A gestão de recursos hídricos utiliza como 
unidade territorial as bacias hidrográficas, mas não considera 
a influência marinha na zona costeira, no estuário. Tem-
se aí o foco principal do problema aqui estudado, ou seja, 
instâncias administrativas separadas, porém sob a ótica física 
do sistema são elementos indissociáveis (bacia hidrográfica, 
estuário e zona costeira). 

Por isso, é interessante introduzir o conceito de gestão 
de estuários, tratando da área de influência salina dentro 
do continente, que é afetada tanto pelos usos na bacia 
hidrográfica quando pela ação marítima. Neste contexto, a 
salinidade torna-se o principal indicador da dinâmica água 
doce – água salgada; devendo ser incorporada ao processo 
de gestão.

A gestão de estuário também engloba a área externa ao 
continente, onde a ação da bacia hidrográfica afeta o oceano. 
Em rios com grandes vazões, como o Amazonas, a área 
estuarina está totalmente localizada na plataforma continental, 

Figura 1. A zona costeira: contínuo continente – oceano, incluindo as bacias hidrográficas 
e os estuários.
Figure 1. The Coastal Zone: continuum land – ocean, including watersheds and estuaries. 
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não havendo intrusão salina na foz (Nicolodi et al,  2009). 
Entretanto, o foco do presente trabalho é a ação oceânica no 
continente e como esta pode afetar a disponibilidade hídrica 
continental. Portanto, não é considerada a área estuarina 
externa.

Na gestão de estuários salienta-se a figura do comitê de 
bacia como órgão integrador. No comitê há a participação do 
poder público (municipal, estadual e federal), dos usuários 
das águas e das organizações da sociedade com ações na área 
de recursos hídricos, permitindo a discussão dos conflitos e 
arbitragem de soluções, e integrando as políticas públicas 
que tem com a água forte interlocução. 

As questões referentes à interface entre os recursos hídricos 
e o gerenciamento costeiro devem ser discutidas no comitê, 
que posteriormente encaminha recomendações específicas 
as prefeituras envolvidas, para colocar em práticas diretrizes 
de competência municipal, como o plano de gerenciamento 
costeiro. A importância da articulação entre a prefeitura e o 
comitê se reflete também no ordenamento territorial, onde 
a prefeitura é responsável pelas licenças ambientais locais e 
pode limitar a instalação de empreendimentos em função da 
disponibilidade hídrica na bacia. A interação do comitê com 
os outros entes administrativos (estados e governo federal) 
também é essencial, pois a dominialidade sobre os recursos 
hídricos no Brasil é estadual ou federal (no caso de rios 
trans-fronteiriços ou que banhem mais de um estado). Desta 
forma, a outorga de uso da água e o licenciamento ambiental 
de projetos com influência sobre a qualidade e quantidade 
dos recursos hídricos é responsabilidade estadual ou federal. 
Em cada caso, a esfera responsável deve estar presente no 
comitê. 

Se tratando da gestão de estuários, as normas legais a 
serem aplicadas são a Política Nacional de Meio Ambiente 
(PNMA), a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 
e o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC).  
Os dois últimos se destacam na problemática da diminuição 
da disponibilidade de água doce na zona costeira devido à 
ação marinha.

2.1  Política nacional de Recursos hídricos (PnRh)

A principal diretriz legal para a gestão de água no Brasil é a 
PNRH, estabelecida pela Lei Federal Nº 9.433 de 1997. Esta 
apresenta vários instrumentos de gestão (Tabela 1), visando à 
manutenção da qualidade, quantidade e temporalidade dos 
fluxos de água doce.

Um importante instrumento é o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos, que já foi aprovado e vem sendo aplicado, 
num processo flexível, dinâmico e contínuo, contemplando 
as necessidades das macrobacias nacionais. O plano de 
recursos hídricos é a maior ferramenta de gestão, onde são 
propostas medidas específicas e diretas, objetivos a serem 
alcançados e metas a serem atingidas. 

Considerando as particularidades de uma bacia 
hidrográfica costeira, no âmbito do Plano Nacional há o 
Programa de Gestão de Recursos Hídricos Integrados ao 
Gerenciamento Costeiro, incluindo áreas úmidas, ainda 
em fase de elaboração. Este programa deve apresentar 
diretivas específicas e considerações sobre como os outros 
instrumentos da PNRH devem ser aplicados na região 
costeira considerando suas particularidades físicas. 

Nos planos estaduais de recursos hídricos detalhamentos 
devem ser feitos incorporando a perspectiva da gestão 
integrada nas unidades hidrográficas costeiras presentes no 
território estadual.

Os planos de bacias hidrográficas, que contemplam as 
particularidades de cada bacia, também devem ser elaborados 
a partir de diretrizes específicas para a zona costeira. Esses 
planos devem ser integrados com os planos de gerenciamento 
costeiro dos municípios, visando corrigir as limitações 
oriundas das diferentes esferas administrativas.

A outorga de uso de recursos hídricos é um instrumento 
útil para definir os limites que cada usuário tem para utilizar o 
recurso dentro de cada bacia. Aplicando a outorga em bacias 
costeiras, pode-se utilizar como critério para estabelecimento 
dos limites a vazão mínima que deve ser mantida no exutório 
para limitar a intrusão salina, para que esta não comprometa 
a disponibilidade hídrica.

Outro instrumento com aplicação prática na zona costeira 
é o enquadramento dos corpos de água de acordo com seu uso 
preponderante. Atualmente os critérios do enquadramento 
compreendem as diretivas da Resolução Nº 357 de 2005 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 
O objetivo deste instrumento é estabelecer critérios de 
qualidade de água considerando os usos que a comunidade 
quer ou vem dando para o corpo de água. Assim, usos mais 
nobres, como recreação de contato primário e abastecimento 
público, possuem uma classe cujos limites dos parâmetros 
são mais restritivos. 

Na referida resolução de enquadramento dos corpos de 
água, o ambiente é dividido em: água doce, salobra e salgada; 
e dentro dessas classes é feita a subdivisão das classes de uso. 

Instrumentos da PnRh

I – Planos de Recursos Hídricos;

II – Enquadramento dos corpos de água em classe, segundo os usos preponderantes da água;

III – Outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

IV – Cobrança pelo uso de recursos hídricos;

VI – Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

tabela 1. Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos.
table 1. Instruments of the National Water Resources Policy.
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Porém, não há distinção entre os parâmetros analisados 
para água doce, salobra ou salgada, sendo utilizados os 
mesmos– oxigênio dissolvido, DBO5, etc. – para todas as 
divisões.  Numa área costeira, a salinidade reflete a dinâmica 
ambiental e limita alguns usos da água, devendo ser, portanto, 
monitorada para as classes de águas salobras. A introdução da 
salinidade como um parâmetro visa manter um padrão, ou 
seja, um determinado intervalo de salinidade que represente 
a dinâmica natural, e que não comprometa os usos da água e 
os ecossistemas especializados. 

2.2  Plano nacional de Gerenciamento costeiro

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 
(PNGC) prevê instrumentos de gestão no Decreto Federal  
Nº 5.300 de 2004 (Tabela 2). Através desses instrumentos, 
a gestão costeira é desenvolvida de forma integrada, 
descentralizada e participativa, sendo a responsabilidade de 
formulação e implementação dos planos regionais e locais de 
gerenciamento costeiro atribuída aos estados e municípios, 
respectivamente.

O principal instrumento de gerenciamento costeiro, 
considerando a interface com os recursos hídricos, é o 
zoneamento ecológico econômico costeiro (ZEEC). O uso 
do solo traduz como o homem ordena o território, que 
atividades serão desenvolvidas e implantadas. Numa bacia 
costeira, o ZEEC define em que locais da bacia podem ser 
exercidas e instaladas diversas atividades econômicas em 
função do potencial poluidor, dos resíduos gerados, do 
consumo de recursos naturais, entre outros. Considerado o 
problema do aumento da salinidade dentro do continente 
devido à maior retirada de água doce à montante, o uso do 
solo deve ser feito de maneira a limitar os usos que demandem 
grande quantidade de água, e que, se implantados na bacia 
possam comprometer a disponibilidade de água doce.

O ZEEC também pode ser aplicado em conjunto com 
o enquadramento dos corpos de água. No enquadramento, 
podem-se definir os valores máximos de salinidade no 
estuário. Através do zoneamento, determinam-se as 
atividades que podem ser instaladas nas diferentes zonas, 

em função da demanda de água. A dinâmica da salinidade 
é a ferramenta necessária para estabelecer a conexão entre o 
volume de água demandado para uma determinada atividade 
e a disponibilidade hídrica – que pode ser comprometida 
pela intrusão salina, respeitando as salinidades máximas 
permitidas no enquadramento. 

2.3  câmara técnica de Integração da Gestão das bacias 
hidrográficas e dos sistemas estuarinos e da Zona 
costeira (ctcost) 

Apesar da menção da necessidade de integração da gestão 
na PNRH de 1997, as discussões sobre efetivação da gestão 
integrada dos recursos hídricos e da zona costeira começaram em 
2001, com a criação da Agência Nacional de Águas (ANA).

Entre os anos de 2001 a 2005, a questão da integração esteve 
em pauta nos principais fóruns de discussão do Brasil. Um 
desses foi o Fórum Nacional de Comitês de Bacia Hidrográfica, 
realizado em Gramado (RS) em 2004. Na plenária do evento 
foi aprovada a solicitação da criação de uma câmara técnica no 
âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
para contemplar a temática da integração entre os recursos 
hídricos e a zona costeira.

Em 2005, o Ministério do Meio Ambiente realizou o 1° 
Encontro Nacional Temático de Gestão Integrada de Bacias 
Hidrográficas e da Zona Costeira, com o objetivo de subsidiar 
uma metodologia de gestão integrada.  Foram discutidas 
questões referentes aos instrumentos da PNRH e do PNGC, 
além de instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente 
(Lei Federal Nº 6.938 de 1981), como o Licenciamento 
Ambiental (Nicoldi et al, 2009). 

O resultado final deste evento foi criação da Câmara Técnica 
de Integração das Bacias Hidrográficas e dos Sistemas Estuarinos 
e Zona Costeira – CTCOST, a qual foi instituída em junho 
de 2005, pela Resolução Nº 51 do CNRH, com os seguintes 
objetivos:

Integrar os instrumentos da PNRH e do PNGC;	
Analisar e propor ações para minimizar ou solucionar 	
conflitos de uso de recursos hídricos na zona costeira e 
estuários;

Instrumentos da PnGc

I – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC;

II – Plano de Ação Federal da Zona Costeira – PAF;

III – Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC;

IV – Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro – PMGC;

V – Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro – SIGERCO;

VI – Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA;

VII – Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC;

VIII – Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEEC;

IX – Macrodiagnóstico da Zona Costeira.

tabela 2. Instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
table 2. Instruments of the National Coastal Zone Management Plan.
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Propor intercâmbio técnico e interinstitucional entre os 	
diferentes gestores.
Mesmo com pouco tempo de existência, a CTCOST 

tem discutido e trabalhado muito a questão da integração 
da gestão. O primeiro instrumento abordado foi o plano 
de recursos hídricos, através de uma proposta de resolução 
que incluía aspectos relevantes para a gestão de bacias 
hidrográficas costeiras, baseada na Resolução Nº 17 do 
CNRH, que define as normas gerais para a elaboração dos 
planos de bacia. A versão final dessa proposta foi aprovada 
pela CTCOST em outubro de 2007, faltando ser aprovada 
pelo CNRH. 

Para que a proposta de resolução possa resultar em 
consequências práticas, foi também incluído um artigo 
que determina que, para a formulação de diretrizes para o 
enquadramento dos corpos de água, para outorga e para 
cobrança pelo uso de recursos hídricos, devem ser observadas 
as especificidades e limitações impostas por diferentes zonas 
de gestão. Foram criadas três zonas potenciais de interação, 
que foram baseadas em UNEP/MAP/PAP (1999), para 
servir como base para as medidas de gestão de uma bacia 
hidrográfica costeira (Tabela 3).

A principal zona para a gestão integrada é a Zona Crítica 
- ZCR, onde ocorre a interação entre o mar, a bacia e as 
atividades humanas. Nesta zona, é que será implementado 
o ordenamento dos usos dos recursos estuarinos, além de 
identificados e analisados os principais conflitos que possam 
comprometer a integridade do ecossistema estuarino e do 
ambiente adjacente. A ZCR é envolta pela Zona Dinâmica - 
ZD, que compõem a transição entre os sistemas terrestres e 
marinhos que possam influenciar a integridade e os usos dos 
recursos na ZCR. A Zona de Influência - ZI abrange toda a 
área de potencial interação, ou seja, a totalidade da bacia de 
drenagem e o mar territorial.

A idéia de zonas para a gestão integrada é muito boa, vindo 
a suprir a lacuna criada pelas diferentes unidades territoriais. 
Entretanto, ao utilizar as referidas zonas na gestão integrada 
de recursos hídricos e da zona costeira, surgem dilemas. 

A primeira impressão é de que esta divisão é mais 
pertinente ao gerenciamento costeiro (no sentido de costa, 
orla marítima) do que a gestão de recursos hídricos. Ao 
aumentar a área da bacia hidrográfica até o limite do mar 
territorial, a gestão dos recursos hídricos fica muito mais 
complexa. Além disso, questiona-se sobre como regulamentar 
a região marinha considerando que aí existem muitos fatores 
(marés, ondas, fatores meteorológicos, etc.) que estão fora do 
controle humano. 

Dificuldades levaram o CNRH a apresentar resistência 
à aceitação dos termos originais da proposta da CTCOST. 
Duas foram as razões principais. A primeira, por parte da 
ANA, foi o receio que a resolução de integração venha 
a acarretar em custos adicionais para a mesma, e talvez, 
também para os estados. A alegação é que a área estuarina, 
principalmente marinha, está fora da área de competência 
do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Assim, a ANA 
entende que nestes ambientes as atividades não são passíveis 
de outorga, por exemplo, e muito menos cobrança pelo 
uso da água, nem diluição de efluentes. Em segundo lugar, 
o setor elétrico associado ao industrial (Confederação 
Nacional da Indústria – CNI), não deseja que esta integração 
venha a causar problemas para a operação de reservatórios 
(informação verbal1).

Assim, a CTCOST, ao reavaliar a proposta de resolução, 
retira a definição de zonas de influência e reencaminha a 
proposta ao CNRH para aprovação em dezembro de 2009. 
Entretanto, não houve aceite por parte do CNRH, que retirou 
a proposta de pauta alegando a necessidade de verificação 
sobre a ingerência do Sistema Nacional de Recursos Hídricos 
na área costeira e as conotações correlatas. Esta decisão foi 
capitaneada pelo setor industrial e de energia.

Apesar da resolução que estabelece as diretrizes adicionais 
para elaboração de planos de bacia em zonas costeiras ainda 

Zona definição delimitação

Zona crítica – ZcR Representa ao próprio estuário, caracterizada 
pela mistura de água e sedimentos fluviais e 
marinhos;

Gradiente de salinidade e pluma 
estuarina;

Zona dinâmica – Zd Área circunvizinha a ZCR sujeita a influência 
de processos naturais e atividades humanas 
sobre as características e recursos estuarinos 
e marinhos. Engloba ecossistemas ripários, 
áreas úmidas, sistemas lagunares e segmentos 
terrestre e marinho da orla costeira;

APPs* fluvio-marinhas e áreas úmidas 
delimitadas nas áreas dos municípios 
que compõem a ZC. Orla marítima 
como definida pelo Decreto Federal 
N.° 5.300/2004;

Zona de Influência – ZI É composta pela bacia hidrográfica adjacente 
e pelo mar territorial, que exercem influencia 
sobre as ZCR e ZD.

Bacia Hidrográfica e Mar Territorial.

*APP = Área de Proteção Permanente.

tabela 3. Zonas de gestão para uma bacia hidrográfica costeira.
table 3. Management zones for a costal watershed.

1 - Conversa informal com o Prof. Dr. Luis Fernando de Abreu Cybis, 
Presidente da CTCOST, em Porto Alegre, em junho de 2009.
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não estar aprovada, um segundo instrumento da PNRH 
está em estudo pela CTCOST, a outorga de direito de uso 
de recursos hídricos em bacias costeiras. Questionamentos 
devem ser levantados sobre como deve ser feita a outorga em 
áreas sujeitas à intrusão salina e em estuários, situações ainda 
não regulamentadas.

A CTCOST tem discutido e estudados os instrumentos da 
PNRH em face à zona costeira. A problemática da limitação 
da disponibilidade hídrica na zona costeira devido à ação 
marinha também deve ser levantada, pois esta câmara visa 
propor subsídios para integrar a gestão. Entretanto, ainda 
falta suporte institucional e político à CTCOST, para que as 
proposições sejam efetivadas e se tornem normas gerais para 
a gestão no Brasil.

3.  metodoloGIa

O presente estudo visa testar a seguinte hipótese: A 
salinidade como indicador da estrutura dos estuários é uma 
ferramenta útil para a gestão de recursos hídricos na zona 
costeira?

Para testar este pressuposto, utilizou-se um balanço de 
massa, onde a substância em questão é o sal, aplicado em um 
estuário unidimensional. Os modelos de balanço de massa 
permitem estabelecer a relação física entre o aporte líquido de 
água doce e a salinidade, com eficiência computacional e fácil 
implementação (Babson, et al. 2005; Habib et al, 2007). 

O balanço de massa foi aplicado em um estuário 
hipotético. Posteriormente as equações apresentadas podem 
ser incorporadas a um modelo computacional, agregando as 
características particulares de um estuário real.

Com o resultado do balanço de massa subsídios são 
propostos visando à gestão de recursos hídricos na zona 
costeira, em face à realidade brasileira, a PNRH e PNGC.

3.1  Representação matemática da dinâmica da 
salinidade

A representação do processo de mistura estuarina parte 
da combinação da equação da continuidade (ou conservação 
de massa) (equação 1) e da equação de conservação de sal 
(equação 2), num estuário unidimensional esquematizado 
conforme a Figura 2.
onde u (m/s) é a velocidade média da água na seção (Figura 
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2); x (m) é a distância do longo do eixo do estuário; A é a área 
da seção transversal; t (s) é o tempo; S (‰) é a salinidade e Kx 
(m2/s) é o coeficiente de dispersão longitudinal.

Na aplicação das equações 1 e 2, consideram-se algumas 
simplificações, que visam minimizar variações pontuais 
ocorrentes devido às marés, gradientes de densidade 
associados, etc. (Miranda et al., 2002):

O estuário é tipo bem misturado, ou seja, não há •	
gradientes verticais de salinidade;

Figura 2. Exemplificação do ambiente utilizado no balanço de massa para a salinidade, visão 
superior e lateral.
Figure 2. Example of the environment used to the salinity mass balance, front and transversal views.
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A qualidade de água é descrita como uma condição •	
média de vários ciclos de maré, ou seja, não se considera 
as variações relativas a cada ciclo de maré;
O estuário está numa condição estacionária, ou seja, a •	
área e os fluxos analisados não variam no tempo, são 
constantes.

Entretanto, o estuário ideal, com seção transversal, 
vazão e profundidade constante, raramente é encontrado na 
natureza. Num contexto de compreensão da dinâmica de um 
ambiente natural, estas simplificações não são apropriadas. 
Um procedimento simples aproxima esse estuário ideal em 
um estuário real: dividir o estuário numa série de segmentos, 
em cada qual é aplicado o balanço de massa, assumindo que 
não há gradiente de salinidade significativo dentro de cada 
segmento. 

Neste trabalho, é utilizado um estuário hipotético 
composto por apenas um segmento, visto que o objetivo é 
validar a metodologia. Na aplicação em uma situação real, 
o mesmo procedimento pode ser aplicado, repetidamente 
no número de segmentos em que o estuário é dividido. 
Thomman & Muller (1987) sugerem princípios a serem 
observados na segmentação de um estuário ou baía. 

Assim, em condições em que ∂
∂

=A
t

0 , a equação da 

continuidade (equação 1), simplifica-se em:   

À jusante é computada a entrada de água salgada que 
aumenta a concentração da salinidade:

(3)∂
∂

=uA
x

0

O que representa que u.A = constante = Q. Logo, u = Q/A.
A equação da conservação de sal (equação 2), considerando 

∂
∂

=S
t

0 , pois a salinidade é um parâmetro conservativo, e a 

equação 3 (u = Q/A), passa a ser:

(4)K S
x

Q
A

S
xx . .∂

∂
− ∂

∂
=

2

2 0

A equação 4 considera, a montante o fluxo de água doce 

que entra no estuário, diluindo a salinidade, Q
A

S
x

.∂
∂







. 

Através da vazão (Q) são inseridas no sistema as componentes 
do balanço hídrico:

(5)Q q P ETP d= + − −

onde Q (m3/s) é a vazão afluente ao estuário, q (m3/s) é a 
vazão inicial, P é a precipitação (tradicionalmente medida 
em mm, transformada para m3/s), ETP é a evapotranspiração 
(medida em mm, transformada para m3/s) e d (m3/s) é a 
demanda de água.

K S
xx .∂
∂











2

2

O coeficiente Kx incorpora as variações do fluxo de maré, 
os efeitos do gradiente de densidade gerado pela salinidade, 
e outros gradientes de velocidade na direção x (ao longo do 
eixo do estuário) – longitudinal.

Existem vários métodos de estimar este coeficiente, 
um deles é o uso da salinidade do estuário como traçador 
(Thomman & Mueller, 1987):

(6)K u x x S Sx = −( ) ÷ −( ). ln2 1 2 1

onde u (m/s) é a velocidade do advectiva líquida; x (m) é a 
distância do oceano e S (‰) é a salinidade. Com dados de 
salinidade em vários pontos do estuário, plota-se salinidade 
vs. distância numa escala semi-logarítima. Alternadamente, 
seleciona-se dois pontos (S1, x1) e (S2, x2) na exata linha que 
melhor representa os dados de salinidade na escala semi-
log. Com estes pontos aplica-se a equação 6 para obter o Kx 
(Thomman & Mueller, 1987).

A equação 4 deve ser integrada em relação a um sistema 
de coordenadas Ox orientado positivamente estuário abaixo, 
onde x = -L e x = 0 correspondem ao limite interior da zona 
de mistura de água doce e água salina e a boca do estuário, 
respectivamente. Com esta orientação a componente de 
velocidade gerada pela descarga fluvial é positiva. 

Em x = -L, a salinidade e o produto K S
xx .∂
∂

 são iguais a 

zero e a constante de integração também é nula. A solução da 
equação diferencial 4 é:

(7)S S Q x
A Kx

=








0 .exp .

.

Este resultado é a previsão da variação longitudinal 
discreta e estacionária da salinidade em estuários bem 
misturados. Com a equação 7 pode-se calcular a salinidade 
em algum ponto do estuário (S) (determinando a distância 
x do oceano) ou o contrário, a qual distância do oceano 
(x) obtém-se um determinado valor de salinidade (Figura 
2). Variações da demanda de água ou de condicionantes 
meteorológicas (precipitação e evapotranspiração) podem ser 
simuladas através do Q (na equação 5 – do balanço hídrico.

3.2  aplicação do balanço de salinidade

Para exemplificar a metodologia proposta, que descreve a 
dinâmica da salinidade, cria-se um estuário hipotético. 

Para que os parâmetros do estuário sejam coerentes, 
esses foram determinados com base nas características da 
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região estuarina da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, RS 
(SEMA, 2008). Salienta-se que a utilização desses dados não 
tem como intuito a representação do referido estuário, apenas 
fornecer valores aceitáveis e condizentes para os parâmetros 
utilizados (Tabela 4). 

S •	 = 0,5‰,
S•	 0 (salinidade na foz do estuário) = 35‰,
q = •	 35m3/s, 
Precipitação•	  de 1520 mm/ano e Evapotranspiração de 
790 mm/ano,
A•	  = 200m, 
K•	 x = 150m2/s,

para aplicar a equação 7 numa situação em que não há 
demanda antrópica. 

Os valores de precipitação e evapotranspiração 
convertidos de mm/ano para m3/s, utilizando a área da bacia, 
e posteriormente aplicados na equação 5. Considerando a 
demanda (d) inexistente, a vazão afluente Q = 58,15m3/s.

Assim:

Parâmetro Valor

Área da bacia afluente 1.000km2

Profundidade média 1m

Largura do estuário 200m

Vazão inicial 35m3/s

Coeficiente dispersão de maré 150m2/s

tabela 4. Parâmetros do estuário hipotético.
table 4. Parameters of the hypothetical estuary. 

Como a Resolução Nº 357 do CONAMA (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente do Brasil) estabelece que a 
água doce apresenta salinidade abaixo de 0,5‰, defini-se a 
salinidade em x = -L como sendo 0,5‰. Assim, utiliza-se:

0 5 35 58 15
200 150

, .exp , .
.

= 





x

E x = -2192m que representa o –L da Figura 2 e 
corresponde à influência da salinidade ou limite da zona de 
mistura estuarina. 

Deve-se considerar que os usuários da bacia hidrográfica, 
ao retirar água dos rios e córregos, estão modificando a vazão 
de água doce afluente (Figura 3), alterando a dinâmica da 
salinidade.

Figura 3. A bacia hidrográfica e os usuários da água.
Figure 3. The watershed and the water users.
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Assim, numa situação onde a vazão afluente Q diminuir 
devido ao aumento na demanda de água na bacia ou 
diminuição da precipitação, pode-se simular qual será o 
efeito dessa variação na dinâmica da salinidade, ou seja, na 
zona de mistura.

Se houver um uma demanda de água de 20m3/s na 
situação acima, a vazão afluente fica Q = 58,15 – 20 = 
15m3/s. A equação resultante é:

Cenário 3	 : mudanças no uso do solo, aumentando a 
demanda por água para irrigação em 50% (de 11,4 m3/s 
para 17,1 m3/s).

Com base no marco referencial, uma comparação é feita 
com os cenários futuros. Os resultados são interpretados e 
subsídios são propostos à luz dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos, bem como os de gerenciamento costeiro. 
Os instrumentos funcionam como regras administrativas e 
de regulação, que permitem aos gestores de um ambiente 
estuarino controlar as interações físicas e antrópicas.

4.  Resultados e dIscussão

4.1  Resultados Gerais

No estuário hipotético em questão, a situação presente 
foi considerada como marco referencial onde os usuários 
estão adaptados à utilização de água a partir deste cenário. 
Também o ecossistema está bem adaptado à mistura entre a 
água doce e a salgada. 

Utilizando o modelo de balanço de massa proposto, no 
cenário do marco referencial a salinidade de 0,5‰ é atingida 
a 2786m do oceano. Para cada cenário há uma variação da 
influência da salinidade para dentro do continente, devido 
à diminuição da vazão afluente de água doce no estuário 
(Figura 4 e Tabela 5). 

0 5 35 38 15
200 150

, .exp , .
.

= 





x

O resultado é x = -3341m. Com o acréscimo de uma 
demanda de água de 20 m3/s, a influência da salinidade 
aumenta 52,4%. Neste caso, observa-se que uma demanda 
adicional de água altera a configuração do balanço de 
salinidade na área estuarina, acarretando impactos ambientais 
nesta região. 

Exemplos como esse podem ser feitos, variando a demanda 
antrópica – abastecimento público, irrigação, uso industrial, 
dessedentação animal, etc. – ou as condições climáticas – 
precipitação e evapotranspiração – através da variável Q, 
utilizando a equação 5 (do balanço hídrico).

3.3  cenários simulados

Utilizando como base as premissas descritas acima, foram 
testados alguns cenários em que as condições padrão foram 
modificadas, visando representar a dinâmica da salinidade 
em função da variação das condições ambientais e antrópicas. 
Os cenários traçados foram:

Marco referencial	 : precipitação de 1520 mm/ano, 
evapotranspiração de 790 mm/ano, demanda de água 
total de 12,4 m3/s (abastecimento 1 m3/s e irrigação 
11,4 m3/s); coeficiente de dispersão de longitudinal de 
150 m2/s e salinidade na saída do estuário 35‰. Esta 
é a condição de referência, que serve como base para a 
criação dos outros cenários.
Cenário 1	 : diminuição de 25% da precipitação; 
mantidos todos os outros fatores iguais;
Cenário 2	 : aumento de 25% na evapotranspiração; 
mantidos todos os outros fatores iguais; 

cenários situação
Vazão 

afluente 
(m3/s)

distância da foz em que 
se encontra a salinidade 

0,5‰ (m)

mR 45,75 2786

1 25% menos precipitação 33,70 3782

2 25% mais evapotranspiração 39,49 3228

3 Aumento de 50% na demanda para 
irrigação 40,05 3182

Figura 4. Cenários versus distância da influência da salinidade 
adentro do continente (em metros).
Figure 4. Scenarios versus landward salinity influences (in meters).

tabela 5. Resultados para os diferentes cenários.
table 5. Results for the different scenarios.  
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Os dois cenários em que houve maior influência salina 
foram de mudanças nas condições climáticas: diminuição da 
precipitação, a até 3782m e aumento da evapotranspiração, a 
até 3228m. O cenário de aumento da demanda de irrigação 
apresentou intrusão salina a até 3182m.

Os usuários de recursos hídricos possuem um limiar de 
salinidade o qual pode suportar. No caso do abastecimento 
público, se o limiar de 1‰ (Organização Mundial da Saúde) 
for superado, um sistema de dessalinização será necessário 
para tornar a água potável, o que torna o tratamento de água 
mais caro e trabalhoso. Para irrigação, muitas vezes as culturas 
possuem certa tolerância à salinidade, no caso do arroz, por 
exemplo, que pode tolerar até 2,5‰, porém o solo não. 
Devido à contínua evaporação da água, a concentração de 
sais no solo aumenta gradativamente. A planta desenvolvida 
em solo salino sofre com déficit hídrico e com o efeito tóxico 
do excesso de íons (Marcondes & Garcia, 2009). 

Com o aumento da salinização, a terra pode se tornar 
improdutiva, com o solo degradado, e ser abandonada. A 
dessedentação animal não pode ser realizada com água 
salobra (salinidade acima 0,5‰) e o uso industrial também 
pode ser limitado devido à salinidade.

De forma a explicitar como o modelo proposto se aplica 
a gestão integrada, supõem-se que há uma captação de água 
para abastecimento público e irrigação no estuário, distante 
3km do oceano. Em função da restrição à salinidade destes 
usos, a salinidade neste ponto não pode ultrapassar 0,5‰. 
Todos os cenários de escassez hídrica apresentam intrusão 
salina a mais de 3km da foz. Os instrumentos previstos na 
PNRH e PNGC podem ser utilizados para gerir estes casos.

Para a simulação dos cenários, em cada situação apenas 
um fator condicionante do fluxo hídrico foi alterado. 
Várias combinações podem ocorrer, o que pode limitar 
a disponibilidade hídrica de modo muito mais extremo 
do que os cenários simulados. Entretanto, numa situação 
prática, todas as variações que estão afetando o local podem 
ser manipuladas para chegar a um cenário correspondente, e 
a partir daí estabelecer os limites de uso e os subsídios para 
a gestão integrada. Por exemplo, possivelmente em situações 
de seca a demanda de água para irrigação aumente, alterando 
de forma significativa a influência da salinidade.

4.2  subsídios para a Gestão Integrada

Nos cenários testados, o principal conflito a ser gerenciado 
é a diminuição da disponibilidade do recurso hídrico, devido 
à intolerância do usuário a concentrações de salinidade 
superiores a um determinado limite. 

Desta forma, com os resultados obtidos para os cenários, 
a primeira medida para o planejamento e gestão seria analisar 
os instrumentos das PNRH e PNGC e a aplicabilidade destes 
na área estuarina. Algumas medidas complementares muitas 
vezes são necessárias, visto a especificidade do ambiente 
costeiro, para a integração entre a bacia hidrográfica e a zona 
costeira.

a) Medidas de controle da demanda
A outorga de uso de recursos hídricos pode ser aplicada 

na bacia costeira de maneira a limitar a demanda, mantendo 
uma determinada vazão mínima a jusante, no exutório, na 
entrada do estuário. 

Se houver, no estuário hipotético analisado, um ponto de 
captação de água a 3km do oceano, em que a salinidade não 
pode ultrapassar 0,5‰, a partir das equações do balanço de 
salinidade, a vazão de permanência de água doce deve ser de 
42,48m3/s. Com esta vazão final no exutório da bacia, depois 
de efetuado o balanço hídrico, obtém-se que a máxima 
vazão que pode ser retirada da bacia é de 19,33m3/s, numa 
situação meteorológica normal (sem grande diminuição na 
precipitação e/ou aumento da evapotranspiração) e sem 
variação no nível do mar. Essa é a vazão máxima outorgável 
nessa bacia costeira – 19,33m3/s, que deve ser distribuída 
entre todos os usuários da bacia. 

Como medida de controle, o monitoramento da salinidade 
no estuário pode ser aplicado, a partir do enquadramento 
de corpos de água, adicionando a salinidade como um 
parâmetro a ser observado nas bacias hidrográficas costeiras.  
O mapeamento das salinidades máximas permitidas na 
área estuarina e na bacia hidrográfica adjacente serve como 
ferramenta para fiscalização. No caso hipotético, a salinidade 
máxima a 3km da foz é 0,5‰. Se a salinidade aumentar 
neste ponto, devem ser aplicadas restrições à outorga.

Em cada estuário/bacia costeira, o principal instrumento 
facilitador é o comitê de bacia. A importância dos comitês de 
bacia é indiscutível. Nos comitês é que o balanço de massa 
deve ser aplicado para descrever a dinâmica da salinidade 
local e estabelecidos os limites de outorga para que a intrusão 
salina não limite a disponibilidade hídrica.

Como a necessidade de água é função do uso do solo 
na bacia hidrográfica, o ordenamento territorial também 
deve considerar a demanda de água das atividades a serem 
instaladas. Isso pode ser possível através da integração entre 
o zoneamento ecológico-econômico costeiro (ZEEC), as 
licenças ambientais e a outorga em cada bacia. O comitê de 
bacia deve ser a instituição responsável por essa integração, 
propondo limitações ao uso do solo em função da dinâmica 
da salinidade, e encaminhando as propostas aos municípios.

No caso hipotético, os usuários de recursos hídricos na 
bacia devem utilizar o máximo de 19,33m3/s. O ZEEC deve 
prever que as atividades a se instalarem devem dividir esta 
vazão. A área destinada à agricultura é restringida em função 
da demanda de água. Considerando a necessidade de 2l/s/ha 
de água para irrigação – média utilizada no cultivo de arroz 
por inundação no sul do Brasil, com a demanda do cenário 
do marco referencial, a área de cultivo é 5700ha. Sendo uma 
bacia rural em que só há uso da água para agricultura de 
arroz, mantendo a demanda de abastecimento de 1m3/s, 
sobram 18,33m3/s para irrigação. Essa vazão permite um 
aumento da área irrigada em 3465ha, para 9165ha. O 
ZEEC deve contemplar uma área de 9165ha (ou 91,65km2) 
para irrigação, sendo as outras áreas da bacia destinadas à 
proteção ambiental ou outras atividades que não retirem 
água dos cursos d’água. 

A cobrança pelo uso dos recursos hídricos pode ser um 
instrumento aplicável na bacia hipotética em questão.  A 
cobrança da vazão retirada de água bruta é um meio de induzir 
um consumo consciente e observar o valor econômico da 
água. A cobrança pode incentivar: o usuário de irrigação a 
utilizar meios que utilizem menos água, como gotejamento e 
aspersão em detrimento de irrigação por inundação; o usuário 
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industrial a aplicar processos produtivos que utilizem menos 
água, etc. Este instrumento pode regular a vazão demanda 
na bacia, diminuindo a demanda de m3/ha para irrigação, 
permitindo maior área de cultivo ou a inclusão de novos 
usuários.

O comitê de bacia deverá analisar a necessidade da 
aplicação da cobrança pelo uso da água. A dinâmica da 
salinidade deve ser utilizada para auxiliar o processo, visando 
conter a influencia salina no continente.

b) Outras medidas
Os cenários estudados de variações da precipitação / 

evapotranspiração causaram um aumento significativo na 
influência da salinidade adentro do continente, sendo assim, 
esses fatores não podem ser desconsiderados. Essas variações 
podem causar limitações hídricas, principalmente quando 
há sobreposição de variáveis: aumento da evapotranspiração 
e diminuição da precipitação, e aumento da demanda. 

As variáveis meteorológicas / climáticas não podem 
ser controladas pelo homem, apenas pode-se adaptar-se as 
situações críticas. Entretanto, os cenários de diminuição em 
25% da precipitação e de aumento em 25% da evaporação 
geram um aumento da intrusão salina maior do que o 
aumento em 50% da demanda para irrigação. Logo, as 
implicações das variáveis ambientais devem ser consideradas 
no processo de gestão.

O balanço de massa deve ser feito utilizando valores 
médios anuais de precipitação e evapotranspiração, que 
incorporam as pequenas variações interanuais. Contudo, se, 
em decorrência de mudanças climáticas, o regime de chuvas 
for alterado, todo o processo de gestão da demanda de água 
da bacia costeira deve ser revisto. No estuário hipotético 
analisado, se houver diminuição em 25% da precipitação 
média, a retirada de água da bacia a 3km do oceano deverá 
ser alterada para um ponto mais a montante, como a 4km 
do oceano. Cabe, também, ao comitê de bacia analisar essa 
questão.

conclusões

A aplicação proposta demonstrou que a dinâmica da 
salinidade pode representar o ambiente estuarino e a interação 
entre a os usos da água a montante e o oceano, podendo ser 
útil na gestão integrada e na avaliação da disponibilidade 
hídrica.

No estuário hipotético, os cenários serviram como base 
para o desenvolvimento de ferramentas de gestão que podem 
ser aplicados em bacias costeiras.

Na aplicação dos instrumentos da PNRH e do PNGC, a 
dinâmica da salinidade foi o elo entre os entre os instrumentos 
existentes e as características peculiares das bacias costeiras.

Os instrumentos que demonstraram sintonia direta com a 
dinâmica da salinidade foram: o enquadramento dos corpos 
de água, o zoneamento ecológico econômico costeiro e a 
outorga de uso dos recursos hídricos.  Para estes, a utilização 
da representação matemática é complementar e reforça a 
gestão integrada.

Em outros instrumentos, como a cobrança e os planos 
de recursos hídricos e de gerenciamento costeiro, a dinâmica 
da salinidade facilita a integração da gestão, ao introduzir o 
efeito marinho na bacia hidrográfica, o que é necessário, pois 

a bacia forma um contínuo com o oceano. Entretanto, essa 
não é aplicada diretamente como os outros instrumentos já 
citados, mas como uma ferramenta auxiliar.

A exemplificação da dinâmica da salinidade possui 
limitações, como por exemplo, não considerar: o efeito do 
relevo – em que as cotas altimétricas aumentam em direção 
ao continente (dependendo de cada bacia específica), o tipo 
de mistura estuarina – pois considera o estuário como sendo 
bem misturado, morfologia do estuário – cuja forma pode 
ser irregular, ou as contribuições laterais. Mas a representação 
da metodologia se mostrou útil para a gestão. Modelagens 
matemáticas mais complexas, utilizando softwares específicos, 
são recomendadas na aplicação do método em situações reais 
de bacias costeiras.

É importante o estabelecimento de critérios específicos 
para cada região estuarina. A representação da dinâmica da 
salinidade deve ser aplicada em estuários reais, com suas 
particularidades, para que a metodologia proposta seja 
realmente validada.

Com a aplicação da metodologia, normas gerais para a 
integração da PNRH e do PNGC, podem ser propostas, 
assim como subsídios específicos para cada estuário, a serem 
aplicados e geridos a nível local (nos comitês de bacias e nos 
municípios).
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RESUMO

A prática do ecoturismo busca uma forma de utilização sustentável dos ecossistemas naturais através da interpretação do ambiente, 
promovendo o bem estar das populações envolvidas. Ações educativas, vivenciadas ao ar livre, e voltadas aos visitantes de áreas naturais 
constituem uma importante ferramenta para a conservação. O presente estudo discute a experiência interventiva vivenciada junto aos 
turistas através do projeto intitulado “Popularização do conhecimento científico da ictiofauna da praia dos Carneiros (Tamandaré, 
Pernambuco) visando à conservação e educação ambiental”, cuja sigla é IPAC e o período de execução é desde dezembro de 2008. Para 
tanto, foi caracterizada a prática turística do local e analisada a percepção ambiental do público-alvo, considerando o perfil socioeconômico 
desta classe. A referida praia está inserida em áreas de proteção ambiental e apresenta diversos elementos ecogeográficos potencializando 
o ecoturismo para o litoral de Pernambuco. Temas com conteúdo teórico sobre meio ambiente e exemplos práticos obtidos a partir dos 
resultados de pesquisas científicas realizadas na área de ecologia foram contemplados nas ações educativas promovidas pelo IPAC. A 
abordagem aos turistas ocorre principalmente através de palestras, vivências de interpretação ambiental (durante os passeios de catamarãs 
e nas formações recifais que compõem as piscinas naturais), exposição de banners e eventos especiais como o “Dia de limpeza da Praia 
dos Carneiros”. O levantamento do perfil turístico e análise da percepção ambiental foram alcançados através da aplicação de entrevistas 
semi-estruturadas. A repercussão das ações educativas e a coleta de informações relacionadas às características da visitação turística foram 
observadas in loco. Os resultados apontam que o perfil turístico da praia dos Carneiros é formado sobretudo por casais ou famílias com 
alto e médio poder aquisitivo e com formação superior, oriundos principalmente de grandes centros urbanos e as suas escolhas das viagens 
deve-se mais a indicação de amigos e familiares do que pela propaganda na mídia. Esses dados caracterizam o perfil de ecoturistas em 
Carneiros cuja visita envolve uma inter-relação vivencial com o ecossistema, incluindo a história local. A pesquisa qualitativa utilizada neste 
estudo apontou que, embora simpáticos ao trabalho de educação ambiental, o padrão de percepção ambiental da maioria dos turistas está 
aquém do esperado, pois os entrevistados não relacionaram os impactos antrópicos às consequências ecológicas que todo o ecossistema 
sofre. Entretanto, este resultado orientou os facilitadores do projeto em relação ao conteúdo abordado nas atividades educativas. Mesmo 
tratando-se de uma ação isolada e de caráter voluntário, as atividades promovidas pelo projeto IPAC trazem contribuições relevantes para 
a prática do ecoturismo, proporcionando um estímulo para uma contemplação da natureza mais consciente e um engajamento entre os 
atores envolvidos em prol da preservação dos recursos naturais. 

Palavras-chaves: ecoturismo, educação ambiental, popularização da zoologia, praias tropicais.
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1.  INTRODUÇÃO

Sabe-se que o desenvolvimento socioeconômico e cultural 
de amplas regiões pode ser motivado pelo turismo, entretanto, 
quando realizado de maneira desordenada, representa 
uma ameaça ao patrimônio natural e pode comprometer 
a qualidade ambiental (Seabra, 2009; Pinto, 2004). Uma 
forma de utilização sustentável dos ecossistemas naturais 
pode ser encontrada através da prática do ecoturismo, que 
busca a formação de uma consciência ambientalista através 
da interpretação do ambiente, promovendo o bem estar das 
populações envolvidas (Ministério do Turismo, 2008; OMT, 
2003). 

No tocante às áreas litorâneas, as atividades marítimas 
associadas à recreação, ao veraneio e ao turismo, podem 
desencadear impactos negativos decorrentes da visitação 
desordenada, tais como o lixo nas praias, depredação dos 
elementos bióticos, pesca e/ou caça predatória, intenso fluxo 
de embarcações, entre outros. Contudo, estudos avaliativos 
sobre ações educativas em ambientes costeiros apontam 
a mitigação dos impactos negativos causados pelo intenso 
aporte de turistas, e recomendam aos gestores das Unidades 
de Conservação o aprimoramento em projetos de educação 
ambiental vivenciada (Pedrini et al., 2008).

A Política Nacional de Educação Ambiental Brasileira, 
instituída pela Lei de nº 9.795/99, assinala que a educação 
ambiental é um componente essencial e permanente, 
devendo estar presente de forma articulada em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, inclusive em 
caráter não-formal. Essa educação deve ter como base o 
pensamento crítico e inovador em qualquer tempo ou lugar, 
promovendo a transformação da sociedade, convertendo 

cada oportunidade em experiências educativas (Pelicioni, 
2004). A prática pedagógica informal é rica em parcerias, 
vivenciada comumente por entidades como igrejas e ONGs, 
além das instituições de ensino, e não possui necessariamente 
compromisso com a continuidade (Leonardi, 2002).

Dentro deste contexto e mediante a urgente necessidade 
de unir o ordenamento turístico à conservação ambiental, 
projetos que tenham a finalidade de sensibilizar os turistas 
em áreas naturais (legalmente protegidas ou não) são 
considerados fundamentais para o adequado gerenciamento 
ambiental. 

O presente estudo discute a experiência interventiva 
vivenciada junto aos turistas através do projeto intitulado 
“Popularização do conhecimento científico da ictiofauna 
da praia dos Carneiros (Tamandaré, Pernambuco) visando 
à conservação e educação ambiental” (IPAC). Este teve o 
escopo de divulgar os resultados de pesquisas científicas, 
previamente realizadas, visando estimular os visitantes a 
uma conduta consciente para a conservação do ecossistema 
costeiro tropical. Para tanto, foi caracterizada a prática 
turística e analisada a percepção ambiental do público-alvo, 
considerando o perfil socioeconômico desta classe.

2.  METODOLOGIA

2.1  Caracterização da área de estudo  

A praia dos Carneiros localiza-se no município de 
Tamandaré, a 110 km da capital de Pernambuco (Recife), 
está inserida na região fisiográfica da mata meridional  
(figura 1) e compreende uma grande área estuarina conectada 
a recifes de coral (CONDEPE, 2000). Pertence a duas Áreas 

ABSTRACT

The practice of ecotourism seeks the sustainable use of natural ecosystems through the interpretation of the environment, thereby promoting 
the wellbeing of the populations involved. Educational activities held outdoors and directed toward visitors of natural environments constitute an 
important tool for conservation. The present study describes an interventional experience involving tourists in a project entitled “Popularization 
of scientific knowledge on the ichthyofauna of Carneiros Beach (Tamandaré, Pernambuco, Brazil) aimed at conservation and environmental 
education”, in effect since December 2008. For such, the tourist practices of the site were characterized and the environmental perception of the 
target population was analyzed considering the socioeconomic profile of this class of individuals. Carneiros Beach is located among environmentally 
protected areas and offers diverse eco-geographic elements that potentiate ecotourism on the coast of the state of Pernambuco, Brazil. Topics with 
theoretical content on the environment and practical examples obtained from the results of scientific studies carried out in the field of ecology 
are addressed through educational actions promoted by the proposed program. Tourists are approached mainly through lectures, experiences of 
environmental interpretation during catamaran cruises and trips to tide pools formed by reefs as well as the display of banners and the holding 
of special events, such as “Cleaning day on Carneiros Beach”. Semi-structured interviews were held for the determination of the tourist profile 
and analysis of environmental perception. The repercussion of the educational actions was observed and collection of information related to the 
characteristics of tourist visits was carried out in loco. The results indicate that tourist practices are essentially recreational and the profile of visitors 
to Carneiros Beach is composed of couples or families with a medium to high degree of buying power and higher education, residing mainly 
in large urban centers. The travel choices of these tourists were due more to the recommendations of friends and family than advertising in the 
media. These data characterize the profile of ecotourists at Carneiros Beach, where visits to the area involve interrelations with the ecosystem and 
the local history. The qualitative study used in this investigation indicates that, while sympathetic to the work of environmental education, the 
degree of environmental perception on the part of most tourists falls short of expectations, as the interviewees did not relate anthropogenic impacts 
to the ecological consequences that every ecosystem experiences. However, this finding orientated the facilitators of the project with regard to the 
content addressed in the educational activities. Despite being an isolated action of a voluntary nature, the activities promoted by the project offer 
important contributions to the practice of ecotourism by providing stimulus for a more conscientious contemplation of nature and the engagement 
of actors involved in the preservation of natural resources. 
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de Proteção Ambiental (APAs) que se sobrepõem: APA 
Estadual de Guadalupe e APA Federal Costa dos Corais. Por 
ser um dos ambientes recifais mais preservados do nordeste 
brasileiro, com águas transparentes, mornas e calmas, e por 
apresentar diversificados elementos ecogeográficos, essa praia 
constitui um forte potencial da modalidade do ecoturismo 
para a região. 

2.2  O projeto IPAC 

O Projeto IPAC corresponde a um trabalho de extensão 
universitária conduzido pelo Grupo de Ictiologia Marinha 
Tropical da Universidade Federal de Pernambuco, que vem 
sendo executado desde dezembro de 2008. O IPAC apropria-
se da metodologia de pesquisa-intervenção (Thiollent, 

2007), uma vez que demanda o engajamento pessoal dos 
pesquisadores e interfere na experiência social vivida pelo 
turista na Praia dos Carneiros.

O material utilizado foi proveniente principalmente de 
pesquisas científicas realizadas com peixes costeiros no litoral 
pernambucano, conduzidas pelos estudantes e pesquisadores 
do grupo mencionado acima. Estas pesquisas, desenvolvidas 
ao longo da última década, resultaram em publicações (e.g.: 
Araújo et al., 2005; Araújo et al., 2010; Paiva et al., 2008; 
Paiva et al., 2009; Paiva & Araújo, 2010), monografias, 
dissertações e teses (e.g.: Macedo, 2009; Mota, 2008; Paiva, 
2009). Os temas, com conteúdo teórico sobre meio ambiente 
e exemplos práticos obtidos na área de ecologia, foram 
analisados e selecionados de acordo com o possível interesse 
do público visitante. A equipe levou em consideração o 

Figura 1. Localização da praia dos Carneiros, Tamandaré, Pernambuco, Brasil. Desenho esquemático cedido por Elisabeth Cabral. 
Figure 1. Localization of the Carneiros beach, Tamandaré, Penambuco, Brazil. Schematic drawing given by Elisabeth Cabral.
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perfil turístico da praia dos Carneiros na escolha do material 
a ser apresentado, de modo a estimular o público alvo para 
o maior conhecimento da biota e do ecossistema local e a 
envolvê-los nas questões ambientais. 

Os principais veículos de comunicação utilizados foram 
os seguintes: palestras; exposição de banners e de material 
biológico; interpretação ambiental durante os passeios de 
catamarãs e nas poças de marés; além de eventos especiais 
como o “Dia de limpeza da Praia dos Carneiros”.  O número 
de turistas envolvidos nessas atividades foi estimado a partir 
de registros fotográficos obtidos durante os eventos.

 A infra-estrutura necessária para a realização das 
ações educativas, como o espaço físico e as cadeiras, é 
disponibilizada pelos proprietários dos estabelecimentos 
comerciais (pousadas, restaurantes e bares), situados à beira-
mar de Carneiros, tidos aqui como parceiros. O equipamento 
utilizado nas palestras, como data-show, laptop e tela, é levado 
pela equipe do projeto IPAC. 

As palestras são apresentadas de forma interdisciplinar e 
abordam temas como: 1) história, ecologia e meio ambiente 
da praia dos Carneiros, 2) diversidade da biota costeira, 3) 
importância da conectividade entre os diferentes ecossistemas 
(manguezais, estuários, praias e recifes) no ciclo de vida 
dos organismos que ali habitam, 4) poluição marinha e 
sua implicação na biota, incluindo o homem, 5) turismo 
consciente, dentre outros. A escolha do espaço físico e do 
tempo de duração das palestras considera o bem estar dos 
turistas, tendo-se optado por área reservada e agregada à 
natureza, onde apenas os interessados participam da vivência 
(figura 2). 

realizados nas embarcações, a equipe do IPAC coloca-se a 
disposição dos excursionistas para esclarecer dúvidas sobre o 
ambiente local e seus organismos. 

2.3  Avaliação dos resultados   

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas 
observações in loco e entrevistas semi-estruturadas 
direcionadas aos turistas, aplicadas durante o ano de 
2009. Os participantes foram selecionados conforme a 
receptividade em colaborar com a pesquisa e, intercaladas às 
perguntas, procurou-se ter conversas livres para a obtenção 
mais espontânea das respostas.

Optou-se pelo método de entrevista qualitativa, que 
possibilita a elucidação das atitudes, valores e motivações, em 
relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 
específicos. Esta metodologia fornece dados básicos para o 
entendimento das interações sociais (Gaskell, 2002), sendo 
apropriada para análise da percepção ambiental. Também 
foi utilizada a técnica de amostragem teórica (Strauss & 
Corbin, 2008), amplamente empregada nas Ciências Sociais. 
Tal prática visa criar uma teoria fundamentada nos dados 
obtidos e permite ao pesquisador escolher os caminhos que 
geram maior retorno teórico. Dessa forma, os resultados 
foram analisados sem a necessidade de uma hipótese prévia 
e não houve um tamanho amostral pré-determinado para a 
realização de entrevistas. 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

As paisagens naturais, a biodiversidade e a considerável 
beleza cênica da Praia dos Carneiros evidenciam o 
potencial turístico desse espaço litorâneo. O local apresenta 
características rústicas, marcada pela presença de poucas casas 
e a configuração da dinâmica turística é considerada recente: 
iniciou-se em meados dos anos 1990 e ainda preserva um 
número de visitantes reduzido, quando comparado a outras 
praias do litoral sul de Pernambuco (Firmino, 2006). Todas 
as declarações obtidas por meio das entrevistas reforçaram 
essas constatações e por isso os turistas consideram Carneiros 
“uma praia paradisíaca”.

A observação in loco demonstrou que o turismo na Praia dos 
Carneiros é essencialmente recreativo, pois apesar da atuação 
de serviços turísticos, oferecendo estruturas de acomodação 
(bangalôs e pousadas), a maioria dos visitantes passa apenas 
parte do dia. O passeio de catamarã pelas águas do complexo 
estuarino e recifal de Carneiros é um dos atrativos procurados 
pelos turistas (figura 3). Cada saída dura em média duas 
horas, e nele os visitantes tem a oportunidade de visitar os 
diferentes ecossistemas, aproximar-se do manguezal para ver 
sua vegetação e pequenos peixes, moluscos e crustáceos, além 
de se banhar em argila, uma “lama medicinal” encontrada 
na praia estuarina. Muitos caminham na bancada recifal e 
praticam o mergulho de apnéia (ou snorkeling) nas formações 
recifais que compõem as piscinas naturais. A capela de São 
Benedito, construída no século XVIII e situada à beira-mar, 
também constitui um ponto turístico visitado, conforme 
observado na pesquisa. Nota-se que as características da 
prática turística em Carneiros convergem para o ecoturismo, 
uma vez que este pressupõe a integração homem e ambiente, 
em uma inter-relação vivencial com o ecossistema em uma 

Figura 2. Palestra no Restaurante Bora-bora, Praia dos Carneiros, 
Tamandaré, Pernambuco, Brasil. Foto: Sidney Vieira. Mai/2009. 
Figure 2. Lecture at Bora-bora Restaurant, Praia dos Carneiros, Ta-
mandaré, Pernambuco, Brasil. Photo: Sidney Vieira. May/2009.

A exposição continuada de banners, contendo 
informações sobre a ictiofauna recifal e estuarina local 
ou poluição marinha, constitui a forma de atingir os 
frequentadores dos estabelecimentos comerciais ausentes nos 
dias das palestras. O material biológico exposto consiste em 
esqueletos e exemplares preservados de diferentes espécies, e 
em fases etárias distintas, de seres nectônicos como tubarões, 
peixes ósseos, tartarugas, golfinhos e peixe-boi. Durante os 
mergulhos recreativos nas poças de marés e nos passeios 
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experiência autêntica, envolvendo inclusive a história local 
(Ministério do Turismo, 2008).

de amigos e familiares do que pela propaganda na mídia. 
Além dessas características mencionadas, o Ministério do 
Turismo (2008) aponta que o ecoturista, em geral, procede 
de grandes centros urbanos. Portanto, pode-se considerar que 
as respostas obtidas junto aos turistas da Praia dos Carneiros 
são compatíveis para com este perfil. 

A maioria dos entrevistados se encaixa num padrão 
de percepção ambiental homogeneizado: apesar da quase 
totalidade ter afirmado ser co-responsável pela limpeza e 
conservação do local visitado, muitos tiveram dificuldade 
em mencionar problemas decorrentes da agressão ao 
ambiente costeiro (figura 4). A poluição ocasionada por lixo, 
principalmente os resíduos sólidos, é o impacto mais notado, 
possivelmente por ser aquele percebido com mais facilidade 
na orla de muitas praias (e.g.: Costa et al., 2009; Moore, 2008; 
Santos et al., 2008; Thompson et al. 2004). Entretanto, os 
turistas não correlacionaram o lixo às implicações vitais 
causadas aos organismos que ali habitam.  

Dentre os turistas abordados, cem deles concordaram 
em participar das entrevistas. A faixa etária dos entrevistados 
apresentou-se diversificada, variando de 10 a 70 anos, 
porém a maioria tinha idades entre 21 e 45 anos, perfazendo 
60% dos respondentes. Muitos são casais (65%) ou 
estão acompanhados por suas famílias, possuem nível 
de escolaridade elevado, onde mais da metade (57%) 
tem formação superior ou é pós-graduado e pertencem à 
classe média-alta, com rendimentos mensais acima de dez 
salários mínimos (em torno de R$ 5.000,00). Em relação 
à maneira pela qual os visitantes tomaram ciência da Praia 
dos Carneiros, 44% conheceram o local por indicação de 
familiares e amigos, seguidos dos 18% que receberam a 
recomendação por parte de agências de turismo que os 
trazem de praias vizinhas, principalmente Porto de Galinhas 
(Ipojuca, Pernambuco). A maioria dos visitantes (60%) é 
oriunda de grandes centros urbanos situados fora do nordeste 
brasileiro, como São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Paraná, 
31% de Pernambuco e os estrangeiros representaram apenas 
9% do universo amostral.

É possível observar algumas características em comum 
nos adeptos ao ecoturismo. Para Ruschmann (2002), o perfil 
dessa classe segue alguns padrões: uma faixa etária abrangente, 
onde há uma predominância de representantes com idade 
entre 26 e 55 anos, trata-se basicamente de uma clientela 
com alto e médio poder aquisitivo e com formação superior, 
e a escolha das viagens ecológicas deve-se mais a indicação 

Figura 3. passeio de catamarã. Foto: Adriane Mendes. Mai/09.  
Figure 3. Catamaran tour. Photo: Adriane Mendes. May/2009.

Figura 4. Respostas fornecidas nas entrevistas em relação aos prob-
lemas que podem ocasionar agressões ao ambiente costeiro. 
Figure 4. Answers supplied in the interviews regarding the problems 
that can cause aggressions to the coastal environment. 

Sabe-se que, quanto mais elevado é o nível de escolaridade, 
maior é o interesse, o conhecimento e a preocupação com 
as questões ambientais por parte da população em geral 
(Crespo, 2005). Contudo, visto que os turistas da praia 
dos Carneiros possuem alto grau de instrução, esperava-se 
que algumas respostas fossem citadas com mais frequência, 
como a ocupação desordenada por conta de construções, as 
atividades de caça e/ou pesca predatória, o despejo de esgotos 
e outros fatores que podem degradar o ecossistema costeiro. 
Mesmo que as respostas não tenham atendido às expectativas 
esperadas, as entrevistas constituíram um importante 
instrumento para direcionar ações de educação ambiental. 

Segundo Crespo (2005), os brasileiros dizem ter 
simpatia por organizações que trabalham pela conservação 
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dos recursos naturais e pela melhoria da qualidade de vida, 
embora poucos consigam mencionar espontaneamente uma 
organização desse tipo. Essa percepção foi notada pelos 
resultados das entrevistas: 96% dos interrogados consideram 
essencial a realização de trabalhos em prol da manutenção 
ambiental, porém apenas 20% afirmaram ter conhecimento 
de que a praia de Carneiros pertence a APAs. 

Ações educativas que buscam transferir o conhecimento 
científico de interesse local para um vocabulário popular, 
como aquelas desenvolvidas pelo projeto IPAC, constitui um 
valioso recurso que pode ser associado à aplicação de medidas 
mitigadoras apropriadas a gestão e manejo dos ecossistemas. 
A importância do ecoturismo é, portanto, estratégica ao 
privilegiar a educação ambiental de caráter não-formal na 
promoção do contato com o meio natural (Ministério do 
Turismo, 2008). 

No âmbito das atividades do projeto na Praia dos 
Carneiros, o público, constituído por cerca de 30 pessoas por 
palestra, é representado por 15% dos turistas presentes na 
área dos estabelecimentos, número que pode ser considerado 
satisfatório. Muitos ouvintes costumam participar dos 
debates e aprofundam as questões relacionadas à temática 
abordada, principalmente quando se disponibiliza lupas 
e material de coleções biológicas. A exposição de banners 
desperta a atenção dos turistas (figura 5) e a cada reedição 
destes materiais são feitas adequações conforme os interesses 
demonstrados pelo público. Como verificado por Vale 
& Soares (2006), a receptividade dos turistas durante as 
abordagens mostra que, em geral, o visitante de uma área 
natural busca o entendimento dos processos ecológicos, 
históricos e culturais do sítio visitado.  

A interação pesquisador-turista, durante os passeios de 
catamarã, acaba por envolver também os guias embarcados, 
cuja noção sobre esses assuntos é comumente equivocada 
ou supersticiosa. Por exemplo, para alguns guias e turistas, 
muitos cnidários sésseis são tidos como pedras. Segundo 
Thiollent (2007), o saber popular é rico e espontâneo, 
porém é marcado por crenças e tradições.  Dessa forma, a 
intervenção dos pesquisadores pode promover o intercâmbio 
cultural e, através do diálogo, fornecer uma orientação sobre 
a capacidade cognitiva dos agentes envolvidos. 

As ações educativas sucedidas nas piscinas naturais 
resultam em uma mudança de conduta, percebida quase que 
de imediato, em favor da conservação desse ecossistema. Ao 
serem alertados para evitar o pisoteio nas algas e cnidários 
(principalmente Palythoa spp.) que compõem as formações 
recifais, ou se movimentar com cuidado para não danificar 
os organismos incrustantes, nem afugentar os peixes, foi 
observado que os visitantes mostravam-se receptivos às 
informações. Constantemente eles indagavam sobre os 
nomes, comportamentos e características biológicas das 
espécies que avistavam. A interpretação ambiental durante 
a visitação proporciona ao turista uma maior apreciação 
do ambiente local e aponta que a prática do ecoturismo é 
interativa e contribui ao crescimento pessoal dos atores 
envolvidos, além de possibilitar as alterações nas percepções 
humanas (Dias, 2003).

O Dia de Limpeza das Praias é uma campanha instituída 
internacionalmente, é comemorada no terceiro sábado de 
setembro (http://www.praiaseca.com.br/ambiente/cleanday/

apresent.htm) e constitui uma oportunidade para dar 
visibilidade aos trabalhos de educação ambiental. Os eventos 
“Dia de limpeza da Praia dos Carneiros” reuniram mais de 300 
pessoas, dentre estudantes, funcionários do setor turístico, 
pescadores, nativos e turistas em um mesmo propósito: a 
coleta do lixo presente na areia e água da praia em um trecho 
com cerca de 7 km de extensão (figura 6). Mesmo sendo 
Carneiros uma das praias mais limpas de Pernambuco, a 
quantidade do lixo recolhido no último evento, estimado em 
2.000kg, surpreendeu a todos os participantes e foi entregue 
à Associação de Catadores de Lixo de Tamandaré. Estas ações 
resultam no envolvimento e sensibilização da população no 
sentido do maior cuidado com o destino dos resíduos e o 
acontecimento teve repercussão na mídia estadual. 

A avaliação das repercussões de atividades de educação 
ambiental é considerada uma tarefa difícil (Tomazello & 
Ferreira, 2001; Trewhella et al., 2005;  Fushita & Lima, 
2006). Para analisar a eficácia das práticas educativas, muitos 
autores utilizam testes de sondagem antes e após as vivências 
(e.g.: Fushita & Lima, 2006; Pedrini et al., 2008). Entretanto, 
na esfera do projeto na Praia dos Carneiros, esta tática 
poderia atrapalhar o momento de lazer dos turistas, ao invés 
de atraí-los e engajá-los nas atividades previstas pelo IPAC. 
Contudo, considera-se que a participação e o envolvimento 
do público nas atividades educativas, e as manifestações 
espontâneas como palavras e e-mails recebidos em elogio 

Figura 5. Guia de turismo (de calção azul) e visitantes comentam 
as informações do banner, restaurante Bora-bora, Praia dos Carnei-
ros, Tamandaré-PE.  Foto: Christine Farias. Ago/2009.
Figure 5. Tour guide (wearing blue shorts) and visitors comment 
about the information of banner, Bora-bora Restaurant, Praia dos 
Carneiros, Tamandaré, Pernambuco, Brazil. Photo: Christine Farias. 
Aug/ 2009.

http://www.praiaseca.com.br/ambiente/cleanday/apresent.htm
http://www.praiaseca.com.br/ambiente/cleanday/apresent.htm
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pela iniciativa do trabalho, apontam o sucesso da proposta 
do trabalho e mostra que a educação ambiental vivenciada 
afirma valores necessários à proteção do ecossistema por 
meio do envolvimento sensorial com os recursos naturais 
(OMT, 2003). 

Não existe um modelo ideal para os programas de educação 
ambiental adaptados a roteiros turísticos, porém algumas 
estratégias são mais utilizadas, tais como visitas monitoradas, 
palestras de campo e exibição de filmes (Furlan, 1996). 
O Projeto IPAC se inspirou em instituições que buscam 
a proteção de espécies faunísticas e/ou de ecossistemas e 
utilizam a prática pedagógica informal na transferência 
de informações aos seus visitantes. Os projetos TAMAR 
(http://www.tamar.org.br), Golfinho Rotador (http://www.
golfinhorotador.org.br), Peixe-boi (http://www.projetopeixe-
boi.com.br), Coral Vivo (http://www.coralvivo.org.br) 
e a Associação de Pesquisas e Preservação de Ecossistemas 
Aquáticos (http://www.aquasis.org) representam algumas 
destas organizações. Os seus objetivos contemplam 
pesquisas científicas com monitoramento da biota e ações de 
mobilização social, de modo a criar uma consciência sobre 
a importância da recuperação e conservação do ambiente 
natural. Contudo, para o desenvolvimento deste artigo não 
foram encontradas publicações que abordem as atividades de 
educação ambiental direcionadas aos turistas. 

 Outro destaque é dado ao Programa Bandeira Azul 
(http://www.blueflag.org) que corresponde a um programa 

a nível internacional que une esforços de diversas entidades 
para a certificação ambiental no sentido da melhoria do 
ambiente marinho, costeiro, fluvial e lacustre (Scherer, 2006). 
Dentre os critérios para a certificação ambiental da praia, é 
exigida a vivência de atividades de educação ambiental. Para 
este requisito a Praia dos Carneiros poderia ser contemplada 
por este programa através da ampliação das metas do IPAC 
ou de projetos similares.   

Os veículos de comunicação utilizados pela equipe 
do projeto IPAC contemplam estratégias diferenciadas, 
adequadas à realidade local e assim possibilitam o acesso 
mais direto e informal sobre algo que o público alvo vivencia 
durante a visitação turística. Conforme destacado por Freire 
(1979), o conhecimento produzido a partir da vivência 
tem maior significado. Tais experiências são exitosas sob 
vários aspectos: envolvimento e compromisso assumido 
pelos parceiros do projeto, interesse e estímulo dos turistas, 
divulgação na mídia e formação cidadã dos acadêmicos 
envolvidos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As atividades previstas e realizadas pelo IPAC, 
direcionadas aos turistas da praia dos Carneiros, contribuem 
significativamente para o ecoturismo no local, pois 
concretizam as teorias na prática a partir das especificidades 
do meio. A divulgação da pesquisa científica à população, 
através da prática informal, configura uma importante 

Figura 6. Participação de estudantes no “Dia de limpeza da praia dos Carneiros” Foto: Adriane Mendes. Set/2009. 
Figure 6. Participation of students in the “Cleaning Day on Carneiros Beach”. Photo: Adriane Mendes. Sep/2009. 

http://www.tamar.org.br
http://www.golfinhorotador.org.br
http://www.golfinhorotador.org.br
http://www.projetopeixe-boi.com.br
http://www.projetopeixe-boi.com.br
http://www.coralvivo.org.br
http://www.aquasis.org
http://www.blueflag.org
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ferramenta para a conservação ambiental, promovendo a 
compreensão pública dos ecossistemas costeiros e engajando 
a sociedade na problemática ambiental, além de fornecer o 
conhecimento necessário para a participação em decisões 
que conduzam à gestão responsável dos recursos naturais. 

As declarações fornecidas pelos turistas durante as 
entrevistas não refletem um conhecimento holístico de causa-
efeito dos elementos ecológicos existentes no local. Contudo, 
o levantamento do perfil turístico da Praia dos Carneiros 
e a análise da percepção ambiental dos participantes da 
pesquisa orientaram os facilitadores do projeto em relação 
ao conteúdo abordado nas atividades educativas. Mesmo 
se tratando de uma ação isolada e de caráter voluntário, o 
IPAC apresenta resultados animadores, através da promoção 
da construção de novos valores sociais e de novas condutas, 
sob uma ótica de responsabilidade voltada à sustentabilidade 
socioambiental. 

Considera-se que o projeto aqui abordado esteja 
alcançando os seus objetivos de sensibilização do turista por 
meio da educação e interpretação ambiental, intrínsecos ao 
ecoturismo. Visto que os agentes envolvidos correspondem 
a um público flutuante, conclui-se que as repercussões das 
ações previstas pelo IPAC não são apenas pontuais, pois se 
espera que os turistas que participam das vivências educativas 
aqui relatadas apresentem uma postura diferenciada ao visitar 
outros locais. Dessa forma, a ampliação das metas do IPAC 
ou projetos similares podem melhorar a prática ecoturística 
na Praia dos Carneiros e em outros espaços favoráveis a esse 
tipo de visitação.
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Resumo

O Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio (PEMPRM) está localizado a 10 mn de Fortaleza, Nordeste do Brasil. Esta 
unidade de conservação é uma das poucas áreas protegidas totalmente submersas do Atlântico Sudoeste Tropical. Este trabalho apresenta 
o histórico de criação, a caracterização dos recursos bióticos e as fragilidades da gestão do PEMPRM, além de apontar as possíveis soluções 
para os problemas atuais da unidade. As informações apresentadas foram obtidas por meio de pesquisas bibliográficas e entrevistas com os 
atores sociais e governamentais envolvidos no processo de criação e gerenciamento. A efetividade do manejo é medianamente satisfatória, 
tendo como principais pontos positivos a ausência de conflitos de posse e domínio, a precisa delimitação geográfica e a compatibilidade 
dos usos permitidos com os objetivos de criação. Porém, diversos pontos negativos são relatados, como: a falta de verba direcionada à 
administração do PEMPRM, o conflito normativo entre a lei de criação e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) do Brasil, a ausência de um plano de manejo e a ineficiência na fiscalização de atividades ilegais, principalmente relacionadas à 
pesca. Por fim, é apresentado um conjunto de ações que visam a melhoria da gestão ambiental deste parque, o qual pode servir de exemplo 
para discussão dos problemas relacionados ao gerenciamento de unidades de conservação submarinas do mundo. 

Palavras-chave: área marinha protegida, conservação, recursos marinhos, Ceará.

ABSTRACT

The importance Protected Areas as a tool for conservation and sustainable resource use has been widely acknowledged. Historically, the concept 
and management of protected areas was developed with the focus on terrestrial environments. In the past few decades, the Marine Protected 
Areas (MPA) has gained increasing attention in regards to the management of coastal and oceanic ecosystems. In this context, the environmental 
management in Brazil may be considered recent, with the first federal protected areas designated in the 1930s, while the first MPA was created 
only in 1979. Since then, many other terrestrial and marine protected areas were created by different governmental instances. This situation posed 
a legal and administrative conundrum, leading to an attempt to regulate and organize the protected areas with the promulgation of the National 
System of Nature Conservation Units (SNUC) law. Many MPAs still await the revision of their legal status and adequacy to the SNUC law. 
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1. IntRodução

As unidades de conservação têm a finalidade de preservar 
ecossistemas ou promover a utilização sustentável dos 
recursos ambientais pela sociedade (Weeks et al., 2009; 
Adams et al., 2010). As unidades de conservação (UCs) 
marinhas têm sido um dos tópicos de grande interesse 
nas áreas de gerenciamento ambiental e do manejo de 
ecossistemas costeiros e oceânicos (Armstrong, 2007; Edgar 
& Stuart-Smith, 2009; Kenchington, 2010; Ransom & 
Mangi, 2010). Estes ecossistemas possuem uma série de 
peculiaridades que trazem maior complexidade à gestão cujo 
conhecimento historicamente foi construído com o foco 
em sistemas terrestres. Por outro lado, nas últimas décadas 
as UCs marinhas têm recebido atenção crescente, sendo 
intensamente debatidas e estudadas (Cinner, 2007; Graham 
et al., 2008; Bartlett et al., 2009; Camargo et al., 2009; 
Game et al., 2009), sobretudo quanto ao uso sustentável ou 
restrição total de acesso aos recursos bióticos. 

A história do gerenciamento ambiental no Brasil é 
muito recente, e repete o que ocorreu em diversas regiões 

do mundo. A primeira unidade de conservação federal foi 
o Parque Nacional do Itatiaia, criado em 1937 no Estado 
do Rio de Janeiro através do Decreto Federal n° 1.713 
(Presidência da República, 1937), ao passo que a primeira 
unidade de conservação marinha, a Reserva Biológica do 
Atol das Rocas, veio a ser criada apenas em 1979. Desde 
então, diversas outras foram instituídas no país. Porém, 
havia muitas discrepâncias na denominação das unidades de 
conservação e também pouca clareza quanto aos objetivos e 
graus de proteção (Rylands & Brandon, 2005; Menezes et 
al. 2010). 

Um momento histórico importante na gestão das 
unidades de conservação brasileiras foi a promulgação 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC) pela Lei nº 9.985 de 2000 (Presidência 
da República, 2000), sendo esta regularizada pelo Decreto 
nº 3.834/2001 (Presidência da República, 2001), que 
foi revogado e reformulado pelo Decreto nº 4.340/2002 
(Presidência da República, 2002). A lei do SNUC definiu que 
as unidades de conservação devem apresentar características 

Such is the case of the Pedra da Risca do Meio Marine Park (PEMPRM), located 10 nm off Fortaleza, Northeast Brazil.
The PEMPRM was created in 1997, and is one of the few underwater marine protected areas in Brazil. This article presents the history of 

creation, the characterization of biotic resources, and management issues of the PEMPRM, and point to possible solutions to current problems 
of the protected area. The information presented here was obtained through available documents and interviews with social and governmental 
actors involved in the process of creation and management of the PEMPRM.

The park limits have a rectangular shape, covering a submerged area of 33.2 Km2. The main feature and reason for the park creation is a 
large sandstone formation, surrounded by sand and gravel with large aggregations of coralline algae. The depths in the area vary from 16 to 30 
m, with the water temperature around 27ºC during all year. The transparency of the water may reach 30 m in the PEMPRM, which turned 
the area in the most frequently visited recreational diving site for the state of Ceara. In terms of the biological significance, previous studies of the 
area revealed a rich and diverse fauna, composed by 116 fish species, including 6 elasmobranchs, but also the dolphin Turciops truncatus as well 
as three species of sea turtles. In terms of invertebrates, the area is still poorly studied, but a first survey on the Porifera revealed the presence of the 
endemic species Sigmaxinella cearense Salani, Lotufo & Hajdu, 2006, included in a genus recorded only for the Pacific.

The PEMPRM was idealized to cope with the chaotic and unsustainable situation of the fisheries along the state, protecting the artisanal 
fishermen and restricting the use of predatory methods. On this regard, a letter and manifest was issued in 1996 with the support of the local 
fishermen, defending the creation of the park. The state environmental agency (SEMACE) responded in 1997 with the elaboration of a law that 
created the PEMPRM and also set the rules for its use. According to the rules, underwater hunting or capture of any sort of marine organism was 
prohibited. The lobster fishery and the use of traps, long-lines or any artifact with the potential to degrade the environment were also banned. 
The artisanal fishery was allowed, but only with a single hook and line. Despite its legal protection, many predatory activities were reported 
in the area after 1997, such as lobster fishery and capture of ornamental fishes. With the dual goals of protecting the environment and also the 
artisanal fishermen, its classification by the state as a “park” is contradictory in respect to the SNUC federal law. According to the SNUC, “park” 
is a category for integral protection, which means that any resource exploitation is not allowed. It is worth noting that the PEMPRM was created 
three years before the SNUC, justifying the inadequacy of the category employed by the state. Nevertheless, the legal situation of the PEMPRM 
must be amended.

As to the effectiveness of the management of the PEMPRM, the status was considered medially satisfactory, and on the positive side present: 
absence of conflicts for domain, accurate geographic limit and compatibility between permitted use and objectives. However, several negative 
aspects may be pointed out: lack of funds directed to the administration of PEMPRM, the conflict between the original law that creates the park 
and the SNUC, the absence of a management plan and inefficiency in prevention of illegal activities, mainly related to fishing. 

Finally, a plan of action that aims to improve the environmental management of PEMPRM must include: 1) adjustment to the SNUC 
law, based on public assemblies and current scientific knowledge; 2) a specific budget for the administration and monitoring of the park; 3) a 
complete study of the oceanographic and biological aspects of the PEMPRM; 4) elaboration and full implementation of a management plan; 5) 
environmental education initiatives directed to the fishermen communities; 6) constant patrol of the area.

The underwater tourism is a viable alternative for financial support of the PEMPRM, and may be involve the fishermen through job 
opportunities and environmental education. The situations considered here can be used as an example to discussions concerning the management 
of other underwater protected areas around the world. 

Keywords: protection, marine resources, Ceará.
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naturais relevantes, objetivos e limites definidos, podendo 
ser instituídas pelos governos federal, estadual ou municipal. 
Além disso, esta lei (no capítulo 3) estabelece várias categorias 
de unidades de conservação, distribuídas em dois regimes 
básicos de uso dos recursos naturais: “Uso Sustentável”, 
que visa compatibilizar as atividades econômicas com a 
manutenção de processos ecológicos básicos, e “Proteção 
Integral”, que só permite o uso indireto de seus recursos 
naturais, evitando a degradação dos sistemas naturais. 

Por ser um país que abriga uma megabiodiversidade, o 
Brasil deveria possuir um grande número de unidades de 
conservação terrestres e marinhas (Rylands & Brandon, 
2005; Menezes et al., 2010). Porém, assim como em nível 
mundial, nota-se a preferência em se proteger ou desenvolver 
sustentavelmente os ambientes terrestres ao passo que os 
ecossistemas marinhos são frequentemente negligenciados 
(Pereira, 1999; Weeks et al. 2009).

O Brasil possuía, até 2007, 121 áreas de conservação 
essencialmente marinhas, um número que pode ser 
considerado pequeno dada a magnitude do mar territorial 
brasileiro e a sua zona econômica exclusiva (Prates & Blanc, 
2007). É importante salientar que o Brasil possui a maior 
costa tipicamente tropical do planeta, estendendo-se ao longo 
de um gradiente latitudinal que inclui uma complexa rede de 
habitats. Apesar disso, apenas 0,4% de toda a área marinha 
brasileira está incluída em UCs de qualquer natureza. O 
esforço de alguns agentes do governo federal brasileiro 
tem procurado aumentar não só a área, mas a efetividade 
das UCs marinhas, até mesmo porque o Brasil é signatário 
das resoluções da sétima conferência das partes (COP) da 
Convenção de Diversidade Biológica, dentre as quais há o 
compromisso expresso em se aumentar consideravelmente a 
área total protegida de todos os tipos de ecossistemas; pode-
se citar o exemplo das UCs em áreas terrestres, que tem tido 
um aumento considerável e ocupam aproximadamente 10% 
do território brasileiro. Ainda assim, no contexto geral da 
América Latina, ainda há muito a ser feito em termos da 
delimitação de novas áreas e manejo coordenado das UCs 
(Guarderas et al., 2008; Camargo et al., 2009).

O Ceará (NE, Brasil) apresenta 81 unidades de conservação 
federais e estaduais, representando 7,75% do seu território 
(Menezes et al., 2010). Setenta e três estão incluídas no 
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), 
sendo 11 de proteção integral e 62 de uso sustentável. As 
oito restantes aguardam readequação para inclusão no 
SNUC, dentre as quais está o Parque Estadual Marinho 
da Pedra da Risca do Meio (PEMPRM), uma das únicas 
unidades de conservação marinhas do estado. O PEMPRM 
foi oficialmente criado em 1997, e abrange 33,2 Km2 de 
área marinha a cerca de 10 mn ao largo do município de 
Fortaleza. 

O presente estudo apresenta o histórico da criação, uma 
caracterização  geral dos seus recursos bióticos e a situação 
atual da gestão ambiental do PEMPRM, apresentando 
as virtudes e as deficiências das estratégias de conservação 
realizadas até o momento. Tem-se como objetivo final 
apresentar possíveis ações para melhorar a gestão de uma das 
poucas UCs marinhas totalmente submersas do Atlântico 
Sudoeste Tropical; um tema de relevância sócio-ambiental 
para a gestão das zonas costeiras pela sociedade. 

2. mateRIal e métodos

O histórico da criação e a situação atual do PEMPRM 
foram analisados por meio de consultas bibliográficas, além 
de entrevistas com as pessoas e entidades envolvidas no 
processo de criação e gerenciamento da unidade.

Foi realizada a caracterização ambiental do PEMPRM e 
identificadas as ações de gestão efetuadas na UC. Inicialmente 
foi feito um levantamento bibliográfico sobre a legislação 
pertinente à criação e às características oceanográficas da 
unidade. Parte dos documentos foi obtida diretamente 
na gerência de unidades de conservação estaduais, a qual 
pertence à Superintendência de Meio Ambiente do Estado 
do Ceará (SEMACE) com sede em Fortaleza (NE, Brasil).

Entrevistas com o idealizador e principal articulador da 
criação da unidade, Marcelo Tavares Torres, foram realizadas 
para melhor compreensão dos processos de origem do 
PEMPRM. A interlocução com funcionários da SEMACE 
e a presidência da Colônia Z-8 de Pesca e Aqüicultura de 
Fortaleza (Copeafor) também ocorreu durante algumas 
reuniões e visitas programadas. O reconhecimento da área 
foi realizado através de mergulhos autônomos.

Quanto ao estudo científico na área, foi realizada a 
análise da comunidade de peixes a partir de 170 mergulhos 
autônomos entre 2002 e 2007. Estes dados primários foram 
analisados conjuntamente com a literatura técnico-científico 
sobre o PEMPRM, visando a elaboração do diagnóstico e do 
prognóstico ambiental. 

3. Resultados e dIscussão

3.1.  o Parque estadual marinho da Pedra da Risca do 
meio

O PEMPRM abrange uma área de 33,20 Km² delimitados 
pelas coordenadas geográficas 03°33’80’’- 03°36’00’’S e 
038°21’60’’- 038°26’00’’W, registradas na Carta Náutica nº 
710 e apresentadas na Figura 1. Está localizado a 10 mn do 
Porto do Mucuripe, no município de Fortaleza, na direção 
60°NE. O formato é retangular e abrange a área marinha 
e fundo submerso, ou seja, não existe nenhum território 
emerso na unidade (Lima-Filho, 2006). Esta característica é 
peculiar entre as unidades de conservação marinhas existentes 
no Brasil (Campos et al., 2003).

O substrato é constituído por areia e cascalho com grande 
agregação de algas calcárias e afloramentos rochosos, tendo 
grande representatividade na caracterização da plataforma 
continental interna da Zona Costeira do Ceará (Campos et 
al., 2003). A área apresenta profundidades variando entre 
16 e 30 m e engloba os destroços de um avião bandeirante, 
considerado patrimônio arqueológico subaquático e recife 
artificial.

As formações rochosas são conhecidas pelos pescadores 
artesanais como “riscas” ou “cabeços”, apresentando alturas 
de um a três metros e disposição aproximadamente linear. A 
origem da denominação do parque provém dessa definição, 
destacando-se que a Pedra da Risca do Meio encontra-
se na porção central da área. A presença dos afloramentos 
rochosos permitiu a colonização de uma rica biota bentônica, 
oferecendo abrigo a alimento para um número ainda 
desconhecido de espécies marinhas (Correia et al., 2002). 
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A visibilidade na área chega a 30m durante o período 
de chuvas, e a temperatura média fica em torno de 27 ºC, 
características excelentes para a prática do mergulho, seja 
recreativo ou científico. O PEMPRM apresenta 12 pontos 
de mergulho conhecidos, sendo 11 localizados nas “riscas” 
e um nos destroços do avião mencionado anteriormente 
(Campos et al., 2003; Lima-Filho, 2006).

Quanto à investigação científica, os mergulhos autônomos 
realizados na área geraram o diagnóstico da ictiofauna, 
onde foram registradas 115 espécies de peixes, sendo seis 
elasmobrânquios (raias e tubarões) e 109 teleósteos (peixes 
ósseos marinhos). Além disso em dados bibliográficos, foi 
constatada ainda a presença de 16 espécies que possuem 
distribuição restrita ao sudoeste do Atlântico (Freitas et 
al., 2001). No decorrer dos mergulhos também foram 
avistadas uma espécie de mamífero marinho, o golfinho-
nariz-de-garrafa, Tursiops truncatus Montagu (1821), e três 
de tartaruga marinha: a tartaruga-cabeçuda Caretta caretta 
Linnaeus (1758), a verde, Chelonia mydas Linnaeus (1758) 
e a tartaruga-de-pente, Eretmochelys imbricata Linnaeus 
(1766) (Figura 2A). 

A avaliação do comércio de peixes ornamentais constatou 
a extração de 12 espécies, destacando-se o peixe-anjo, 
Holacanthus ciliaris Linnaeus, (1758) (Figura 2B), e o paru-
preto, Pomacanthus paru Bloch (1787) (Figura 2C), como 
as mais representativas (Nottingham et al., 2000). A pesca 
artesanal praticada com jangadas sediadas na enseada do 
Mucuripe, concluindo que essa atividade promove o sustento 
da colônia de pescadores de Fortaleza. Também foi realizado 
na área o monitoramento de tubarões-lixas, Ginglymostoma 
cirratum Bonnaterre (1788) (Figura 2D), marcados e 
devolvidos ao mar. Este estudo revelou que depois de um ano 
em cativeiro, os juvenis parecem ter uma boa readaptação 
ao ambiente natural durante as três primeiras semanas após 
a devolução ao mar (Correia et al., 2002) demonstrando a 
importância do parque como área para pesquisa marinha 
experimental.   

No caso dos invertebrados, as esponjas do PEMPRM 
estão sendo estudadas. Coletas já resultaram na descrição 
de novas espécies endêmicas, como a Sigmaxinella cearense 
Salani, Lotufo & Hajdu, 2006, de um gênero só conhecido 
do Pacífico (Mota et al., 2006), e estudos de citotoxicidade 

Figura 1. Localização do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, Nordeste do Brasil. 
Figure 1. Location of the Pedra da Risca do Meio Marine Park, Northeast of Brazil. 
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em 22 espécies de esponjas demonstraram que estas são 
uma promissora fonte de substâncias bioativas (Ferreira et 
al., 2005, 2006). Porém, nenhum programa de inventário 
abrangente foi realizado na área, de forma que não se sabe 
praticamente nada sobre a maior parte dos recursos bióticos 
nem sobre as características geológicas. 

3.2. Histórico do processo de criação da unidade

Na segunda metade do século XX, práticas altamente 
insustentáveis estavam, e em certa medida ainda continuam, 
esgotando recursos pesqueiros do Ceará e forçando os 
pescadores artesanais, que pescam com linha e anzol, a 
buscarem sustento em águas mais profundas e/ou em 
localidades distantes. Como exemplo dessas práticas destaca-
se a pesca da lagosta (Panulirus spp.), assim como de peixes 
de alto valor comercial, como o pargo (Lutjanus purpureus), 
o sirigado (Mycteroperca bonaci) e vários outros grandes 
predadores recifais, devido as altas taxas e baixa seletividade 
dos métodos de captura (Fonteles-Filho, 1994; Fonteles-Filho 
& Guimarães, 2000; Holanda & Fonteles-Filho, 2002).

A situação caótica da pesca no Ceará foi relatada em 
manifesto e carta encaminhados ao governo do estado (Torres, 
1996) através da SEMACE. Esses documentos defendiam 
a criação do que seria a primeira unidade de conservação 
marinha do Ceará (Miranda & Souza, 2000), denominada 
Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Dessa 
forma, o principal indutor da criação do PEMPRM foi de 
fato a proteção da pesca artesanal. Com isso, a proposta 
apresentada sugeria a criação de uma área protegida da pesca 
industrial e de outras atividades potencialmente impactantes, 
mas aberta à pesca com linha e anzol, além do mergulho 
contemplativo (ecoturismo) (Lima-Filho, 2006).

3.3.  o Parque estadual marinho da Pedra da Risca do 
meio e a legislação pertinente

A Lei Estadual nº 12.717, de 05 de Setembro de 1997 
(Governo do Estado do Ceará, 1997) e a Portaria Estadual 
n° 192 de 11 de Dezembro de 1998 (SEMACE, 1998) 
regulamentaram a criação do PEMPRM com os objetivos 
de: “(1) proteger a biodiversidade da vida marinha, (2) 

Figura 2. Exemplos de animais encontrados no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio: tartaruga-de-pente, Eretmochelys 
imbricata (A); peixe-anjo, Holacanthus ciliaris (B); paru-preto, Pomacanthus paru (C); tubarão-lixa, Ginglymostoma cirratum (D), que 
também é um exemplo de espécie ameaçada de extinção. Fotos: Leo Francini.
Figure 2. Examples of animals found at Pedra da Risca do Meio Marine Park: hawksbill turtle, Eretmochelys imbricata (A); queen angelfish, 
Holacanthus ciliaris (B); french angelfish, Pomacanthus paru (C); nurse shark, Ginglymostoma cirratum, (D), which is also an example of 
species threatened with extinction Photos: Leo Francini. 
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controlar e normatizar as práticas de pesca locais danosas, (3) 
incentivar a pesca artesanal de jangadas, utilizando somente 
linha e anzol e (4) desenvolver na comunidade de pescadores 
uma consciência ecológica e conservacionista sobre os 
recursos aquáticos”.

O acesso ao PEMPRM só pode ser realizado através de 
embarcação. As saídas a partir do Porto do Mucuripe tornam 
o percurso mais curto e, dependendo da embarcação, varia 
de 45 a 90 minutos (Lima-Filho, 2006).

A implantação do parque ficou sob responsabilidade da 
SEMACE, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
e Meio Ambiente (SDU), em parceria com a organização 
não-governamental (ONG) Fundação Netuno, ficando esta 
última incumbida da administração da unidade. 

A Portaria Estadual n° 192/98 regulamentou e classificou 
os usos do PEMPRM, como mostra a Tabela 1. A fiscalização 
ficou a cargo da Capitania dos Portos do Ceará e os 
transgressores ficaram sujeitos às penalidades previstas na Lei 
Estadual nº 11.411, de 28/12/1987 (Governo do Estado do 
Ceará, 1987). 

É proibida a pesca submarina e a captura de peixes 
ornamentais, lagostas e qualquer espécie marinha através 
de mergulho livre ou da utilização de equipamentos de 
ar comprimido. A pesca de lagostas, peixes e a captura de 
qualquer organismo aquático, utilizando manzuás ou covos, 
redes ou caçoeiras, arrastos ou regalhos, espinhéis ou outros 
artefatos de pesca que possam acarretar qualquer degradação 
ambiental ao ecossistema marinho local é proibida. A coleta 
de substrato seja areia, lama, rochas, algas calcárias, cascalho, 
corais e todo e qualquer material orgânico ou inorgânico que 
esteja fixo no substrato ou pertencente ao mesmo; a lavagem 
dos porões de qualquer tipo e embarcação, como também 
o despejo de óleo, derivados, substâncias químicas e lixo 
também não são permitidas pelo instrumento legal. 

A pesca artesanal é permitida, exclusivamente a que 
utilize linha e anzol e que não caracterize espinhel ou long 
line. Esse é um dos pontos principais da contradição entre 
este o dispositivo legal que criou o parque e o SNUC. No 
SNUC, o uso de pesca artesanal não são permitidos em UC 
de proteção integral (como a categoria parque), a não ser com 
portaria específica do órgão gestor (SEMACE). É passível 
de autorização ou licenciamento ambiental concedidos pela 
SEMACE o ecoturismo submarino, utilizando equipamento 
de mergulho autônomo ou livre (apnéia), e a pesquisa 
científica, cujo projeto deverá ser subscrito por profissional 
competente.

Várias irregularidades, como a pesca ilegal, foram 
detectadas na área  do parque. A pesca de peixes e lagostas, 
tanto a submarina quanto a realizada com redes e covos, bem 
como a captura de peixes e outros organismos ornamentais 
destinados ao comércio voltado à aquariofilia já foram 
relatadas por pesquisadores (Nottingham et al., 2000; 
Campos et al., 2003; Lima-Filho, 2006).

De acordo com a legislação ambiental federal do Brasil, 
o PEMPRM não se enquadra totalmente na categoria 
de parque. Segundo o SNUC, por ser uma categoria de 
unidade de proteção integral, é proibida qualquer atividade 
extrativista em um parque. Porém, como já foi mencionado, 
um dos objetivos da criação do PEMPRM foi promover 
a pesca artesanal. Deve-se salientar, entretanto, que a 
implantação do parque ocorreu em 1997 enquanto o SNUC 
foi decretado em 2000, o que justificaria essa discordância. 
Contudo, o não enquadramento do PEMPRM na legislação 
federal tem como conseqüência o não reconhecimento da 
mesma pelos órgãos ambientais nacionais (Prates, 2003) e a 
geração de conflitos de uso. 

Por mais que o PEMPRM seja considerado como 
Unidade de Proteção Integral, o instrumento legal (Portaria 

usos legais usos passíveis de autorização usos ilegais

Pesca artesanal com linha e anzol;

Tráfego de embarcações.

Ecoturismo submarino, utilizando 
equipamento autônomo, ou de 
mergulho livre (apnéia);

Pesquisa científica.

Pesca submarina;

Captura de espécies consideradas 
como ornamentais;

Pesca de organismos aquáticos 
utilizando qualquer método 
prejudicial ao ecossistema, como 
redes, covos, arrasto, caçoeiras, 
compressor, dentre outros;

Coleta de substrato;

Lavagem dos porões de qualquer 
tipo e embarcação;

Despejo de resíduos.

tabela 1. Classificação dos tipos de utilização do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio. Fonte: 
Portaria Estadual n° 192/98. 
Table 1. Classification of kinds of usage of the Pedra da Risca do Meio Marine Park. Source: Portaria Estadual no. 
192/98.
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estadual 192/1998) permite atividades extrativistas 
(Miranda & Souza, 2000; Lima-Filho, 2006), discordando 
assim do SNUC. Sabendo disso, a Gerência de Unidades de 
Conservação da SEMACE pretende adequar o PEMPRM 
ao SNUC bem como elaborar o plano de manejo dentro 
do Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Assim, 
há duas possibilidades de tomada de decisão: (1) Manter a 
unidade como Parque, devendo-se neste caso proibir a pesca 
em todos os segmentos (inclusive a artesanal) ou (2) Adotar 
a UC como uma unidade de proteção não integral (para 
incluir a pesca artesanal), mudando assim a denominação 
de “Parque” para uma categoria de uso sustentável. Dentre 
as categorias atuais propostas pelo SNUC, (Área de 
proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, 
floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, 
reserva de desenvolvimento sustentável, reserva particular 
de patrimônio natural), a reserva extrativista tem uma boa 
adequação aos objetivos propostos para o PEMPRM, pois 
permite a subsistência por meio do extrativismo (no caso, a 
pesca artesanal), proíbe a exploração de recursos minerais, 
e permite a visitação pública, o ecoturismo, a pesquisa 
científica. O plano de manejo, deve ser claro ao proibir 
outros tipos de pesca, exceto a artesanal.

A proibição da pesca artesanal, no caso da tomada 
de decisão 1 explicitada anteriormente, poderá acarretar 
desentendimentos por parte dos pescadores, principalmente 
daqueles que dependem da atividade para obtenção do sustento 
(uso de subsistência). Porém, a Copeafor (Cooperativa de 
Pescadores Artesanais de Fortaleza) afirma que a área está 
saturada devido à pesca predatória com compressores e 
caçoeiras. Além disso, para que a proibição seja respeitada, 
será necessária a realização de uma grande mobilização 
dos segmentos da pesca do Ceará. A conscientização dos 
pescadores será um elemento fundamental nesse processo. 

Dados recentes mostram a situação dos animais 
encontrados no PEMPRM de acordo com o estado de 
exploração (Tabela 2). Uma espécie de elasmobrânquio e 
nove de teleósteos apresentam algum nível de ameaça de 
extinção ou foram classificadas como sobre-explotadas ou em 
ameaça de sobre-explotação segundo os critérios da União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), do 
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 
(MMA & Biodiversitas, 2008) e das Instruções Normativas 
n° 5 de 21/05/2004 (MMA, 2004) e nº 52 de 8/11/2005. 

A pesca das espécies reconhecidas como ameaçadas 
de extinção pelas Instruções Normativas mencionadas 
anteriormente foi proibida. Dentre essas estão duas espécies 
já muito exploradas pelo comércio voltado à aquariofilia: 
o neon-góbio, Elacatinus figaro (Figura 3A) e o camarole 
Gramma brasiliensis.  Diferentemente destas, o tubarão-
lixa, Ginglymostoma cirratum (Figura 2D), é destinado à 
alimentação. 

Para as espécies categorizadas como sobre-exploradas ou 
ameaçadas de sobre-exploração deverão ser desenvolvidos 
planos de gestão no prazo máximo de cinco anos a partir da 
publicação das Instruções Normativas n° 5 de 21/05/2004 
(MMA, 2004) e nº 52 de 8/11/2005. Dentre essas estão o 
cavalo-marinho, Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 (Figura 
3B), único desta categoria a ser explorado pelo mercado 
aquarista. Como espécies destinadas ao consumo estão:  

o mero, Epinephelus itajara Lichtenstein (1822) (Figura 
3C), protegido no Brasil pela Portaria nº 42 de 19/09/2007 
(IBAMA, 2007), a cioba, Lutjanus analis Cuvier (1828), 
o sirigado, Mycteroperca bonaci Poey (1860) e a guaiúba, 
Ocyurus chrysurus Bloch (1791) (Figura 3D).

Todos os cetáceos, incluindo o golfinho-nariz-de-garrafa 
(Tursiops truncatus) observado no Parque, são protegidos 
no Brasil pela Lei nº 7.643 de 18/12/1987 (Presidência 
da República, 1987), assim como, pela Portaria nº 5 de 
31/01/1986, os demais mamíferos marinhos e as tartarugas 
marinhas (SUDEPE, 1986).

3.4. a situação atual do manejo do PemPRm

O estudo realizado por Lima-Filho (2006) avaliou a 
efetividade de manejo do PEMPRM, ou seja, o conjunto de 
características e atitudes que promovem o cumprimento dos 
objetivos e da função da UC. A efetividade foi medida quanto 
ao âmbito administrativo, político, legal, de planejamento, 
de características biogeográficas e de usos legais e ilegais, 
conforme metodologia explicitada no referido estudo. Os 
resultados encontrados apontaram a efetividade de manejo 
como medianamente satisfatória tendo como principais 
pontos positivos a ausência de conflitos de posse e domínio, 
a precisa delimitação geográfica e a compatibilidade dos usos 
permitidos com os objetivos de criação. 

Entretanto, diversos pontos negativos também 
foram encontrados, como a falta de verba direcionada 
especificamente à administração, o conflito normativo entre 
a lei de criação do PEMPRM e o SNUC, a ausência de um 
plano de manejo e a ineficiência na fiscalização de atividades 
ilegais, principalmente a pesca predatória (Lima-Filho, 
2006).

A partir do contexto apresentado, pode-se perceber que o 
PEMPRM vem sofrendo desde a criação sérios danos devido 
a questões político-administrativas que dificultam uma gestão 
adequada da unidade de conservação. Camargo et al. (2009) 
apontam problemas políticos e administrativos semelhantes 
ao do PEMPRM em áreas protegidas no Sul do Caribe, tais 
como: a baixa governabilidade, o diálogo insuficiente com as 
comunidades pesqueiras, além da fraca comunicação entre 
os tomadores de decisão e as autoridades em diferentes níveis 
da estrutura política. Contudo, existem soluções que podem 
mudar esse quadro.

3.5.  conjunto de ações de manejo para aplicação na 
unidade

O ponto de partida para o correto manejo do PEMPRM 
é a sua adequação à legislação federal, seja como Unidade 
de Proteção Integral ou de Uso Sustentável (como discutido 
no item 3.3), através de um re-enquadramento, sobretudo 
com o uso da consulta pública junto as comunidades 
litorâneas, como requer o SNUC. Isto propiciaria a inserção 
do PEMPRM em programas do governo federal brasileiro, 
como a Campanha de Conduta Consciente em Ambientes 
Recifais e o Programa Nacional de Monitoramento dos 
Recifes Brasileiros, ambos do Ministério do Meio Ambiente, 
bem como o Projeto Tamar, do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 
Esse reconhecimento também facilitaria a adesão de órgãos 
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espécie nome popular

categoria de ameaça

Iucn 
Instrução 
normativa 

livro 
Vermelho 

Elecatinus figaro Neon-góbio * AM VU

Epinephelus itajara Mero CA S/AS VU

Ginglymostoma cirratum Tubarão-lixa * AM VU

Gramma brasiliensis Camarole * AM VU

Hippocampus reidi Cavalo-marinho * S/AS VU

Lutjanus analis Cioba VU S/AS *

Manta birostris Raia-manta QA * *

Mycteroperca bonaci Sirigado QA S/AS *

Mycteroperca interstitialis Badejo amarelo VU * *

Ocyurus chrysurus Guaiúba * S/AS *

Caretta caretta Tartaruga-cabeçuda AM * VU

Chelonia mydas Tartaruga-verde AM * VU

Eretmochelys imbricata Tartaruga-de-pente CA * EP

tabela 2. Espécies encontradas no Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio que apresentam algum grau 
de ameaça de extinção de acordo com a União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), as Instruções 
Normativas n° 5 de 21/05/2004 (MMA, 2004) e nº 52 de 8/11/2005 e o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de 
Extinção. Legenda: * (Dados Insuficientes), QA (Quase Ameaçada), AM (Ameaçada), VU (Vulnerável), EP (Em Perigo), 
CM (Criticamente Ameaçada), S/AS (Sobre-explotada ou Ameaçada de Sobre-explotação). 
Table 2. Species found at Pedra da Risca do Meio Marine Park that present some danger of extinction in accordance with 
the International Union for Conservation of Nature (IUCN), Instruções Normativas no. 5 of 21/05/2004 (MMA, 2004) 
and no. 52 of 8/11/2005 and Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Legend: QA (Almost Threatened), 
AM (Threatened), VU (Vunerable), EP (Endangered), CM (Critically Endangered), S/AS (Over-exploited or Over-exploitation 
Threatened). 

ambientais internacionais, como a Conservation International, 
World Wildlife Fund e Flagship Species Fund, em financiar 
projetos de pesquisa científica na unidade.

Paralelamente, são necessários recursos financeiros 
direcionados especificamente à administração, sejam 
provenientes do governo estadual ou através de parcerias 
entre este e outros setores do poder público, ou mesmo 
empresas privadas, como operadoras de mergulho. O 
pagamento pelo mergulho turístico visando à formação de 
um fundo financeiro para a UC (Ransom & Mangi, 2010) é 
uma estratégia importante a ser considerada.

 A implementação de estratégias de manejo emergenciais, 
como nos planos de gestão, deve ser aplicada imediatamente, 
enquanto não está estabelecido o plano de manejo da UC, 
sobretudo através de parcerias do governo estadual, federal 
(Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
- ICMBio) e de parceiros privados.

A partir da verba do fundo financeiro, de recursos públicos 
e de parceiros privados será possível a elaboração do plano de 
manejo (incluindo o adequado zoneamento) do PEMPRM 
para que seja estabelecida a gestão da Unidade, sendo de 

fundamental importância: 1) a obtenção de informações 
oceanográficas, 2) dados sobre gestão dos recursos 
pesqueiros,  3) análise dos impactos da atividade turística no 
sistema recifal, 4) dados sócio-econômicos das comunidades 
pesqueiras e turísticas e 5) valoração econômica dos bens 
e serviços ambientais fornecidos pelo ecossistema (Cinner, 
2007; Ilarri et al. 2008; Kenchington, 2010). Investimentos 
financeiros para o desenvolvimento de pesquisas científicas 
e aplicação de técnicas de monitoramento ambiental são 
fundamentais para garantir a sustentabilidade dos recursos e 
uma gestão adequada da UC.

Atividades de conscientização e de envolvimento dos 
pescadores artesanais e turistas que utilizam a área devem ser 
priorizados (Ilarri et al., 2008; Edgar & Stuart-Smith, 2009; 
Weeks et al., 2009). Os estudos já realizados em reservas 
marinhas de proteção integral (Armstrong, 2007; Cinner, 
2007; Camargo et al. 2009; Lester et al. 2009) poderão 
facilitar essa conscientização, pois mostram que é possível 
conciliar a preservação da biodiversidade dentro das reservas 
com a exploração pesqueira sustentável nas áreas adjacentes. 

Estudos apontam que uma das melhores soluções 
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para que a preservação da biodiversidade marinha ocorra 
simultaneamente com a exploração sustentável dos recursos, 
principalmente em ambientes recifais, seria a criação de 
reservas marinhas de proteção integral, ou seja, locais 
onde qualquer atividade extrativista é proibida (Roberts & 
Hawkins, 2000; Armstrong, 2007; Cinner, 2007; Graham et 
al., 2008; Bartlett et al., 2009; Camargo et al. 2009; Lester et 
al., 2009). Nas localidades estudadas pelos autores acima, essa 
proibição acarretou na recuperação da integridade biológica 
dentro das reservas marinhas criadas e no beneficiamento das 
áreas adjacentes desprotegidas, através da exportação de ovos 
e larvas e da emigração de indivíduos jovens e adultos (Russ 
& Alcala 1996; Gell & Roberts, 2003).

Contrapondo esta visão de no-take nas reservas marinhas 
de proteção integral, vários autores (Graham et al., 2008; 
Bartlett et al., 2009; Game et al., 2009) analisaram que a 
coleta periódica de recursos bióticos dentro de reservas é um 
exemplo de manejo flexível e adaptativo que pode contribuir 
para a conservação, para o aumento da resiliência dos 
ecossistemas (inclusive para as mudanças climáticas), além de 

ser adequado aos contextos social, econômico e cultural de 
muitas comunidades costeiras nos países em desenvolvimento, 
nas quais os recursos obtidos são imprescindíveis para a 
subsistência (como no caso do PEMPRM).    

Outro aspecto essencial para o manejo adequado é 
a fiscalização por parte do órgão competente. Por sua 
localização geográfica distante da costa e impossibilidade 
de implementação de postos permanentes de observação 
na área, a fiscalização das atividades pesqueiras torna-se um 
desafio.

Atividades de fiscalização devem ser viabilizadas para que 
promovam melhoria na efetividade da gestão ambiental, de 
modo que a ação da Capitania dos Portos do Ceará, Força 
Aérea Brasileira e a participação da comunidade de pescadores 
é fundamental para garantir a adequação aos usos propostos 
na legislação. Camargo et al. (2009) e Edgar & Stuart-Smith 
(2009) abordam que o envolvimento das comunidades no 
manejo de ecossistemas recifais é um requisito essencial para 
aumentar a efetividade do manejo nas áreas protegidas.  

Bartlett et al. (2009) e Weeks et al. (2009) discutem 

Figura 3. Exemplos de espécies de peixes do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio ameaçadas de extinção: neon-góbio, 
Elacatinus figaro (A); e sobre-exploradas ou ameaçadas de sobre-exploração: cavalo-marinho, Hippocampus reidi (B); mero, Epinephelus 
itajara (C); guaiúba, Ocyurus chrysurus (D). A ilustração (C) também é um exemplo de ecoturismo submarino. Fotos: Leo Francini. 
Figure 3. Examples of species of fishes found at Pedra da Risca do Meio Marine Park threatened with extinction: barber goby, Elacatinus figaro 
(A); and over-exploited or over-exploitation threatened: longsnout seahorse, Hippocampus reidi (B); itajara grouper, Epinephelus itajara (C); 
yellowtail snapper Ocyurus chrysurus (D). The picture (C) is an example of underwater tourism too. Photos: Leo Francini.  
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que a implementação efetiva de reservas marinhas de 
proteção integral é díficil de ser implementada, sobretudo 
por normas culturais e pressões sócio-econômicas em países 
em desenvolvimento. Cinner (2007) aborda que a pouca 
ou nenhuma atenção ao contexto social leva comumente 
a um fracasso com baixa efetividade do manejo. Assim, 
devido as condições sócio-econômicas e culturais da região 
estudada no Nordeste brasileiro ressalta-se a necessidade de 
envolvimento da comunidade pesqueira e turística, além 
de um manejo baseado no ecossistema (Kenchington, 
2010) e no planejamento participativo, com envolvimento 
das comunidades na tomada da decisão, para a gestão do 
PEMPRM.

Por fim, o investimento no ecoturismo subaquático 
constituiria uma fonte alternativa de captação de verba 
para a Unidade (Ransom & Mangi, 2010), além de gerar 
oportunidades de emprego para a população local, como 
os pescadores, e promover a educação ambiental, tanto dos 
visitantes quanto das pessoas que passariam a utilizar a área 
como fonte de renda.

4. conclusões

Reconhecendo que poucos estudos científicos deram 
suporte no momento da criação da Unidade, as pesquisas 
recentes aqui compiladas justificam a existência do PEMPRM 
em virtude da quantidade razoável de espécies protegidas por 
lei e com algum nível de ameaça de extinção que habitam a 
área.

Apesar de já terem sido realizadas algumas pesquisas 
científicas, nenhum programa de inventário abrangendo 
toda biota, geologia e as características sócio-econômicas foi 
realizado nesta unidade de conservação. Assim, a área em 
questão pode ser diagnosticada como precária em termos 
de informações científicas. Além disso, a ausência de um 
plano de manejo e a falta de fiscalização deixam a unidade 
vulnerável às atividades antrópicas predatórias. 

A discordância entre a lei de criação do PEMPRM e a 
legislação brasileira que rege as unidades de conservação 
(SNUC), dentre outros motivos, ocasiona falta de verbas 
administrativas e insegurança jurídica quanto às atribuições 
e ações a serem efetivadas (sobretudo em relação a pesca 
artesanal). Dessa forma, a adequação da Unidade perante 
a legislação nacional, pode auxiliar na captação de recursos 
financeiros e garantir a legitimidade legal para a gestão.

Apesar da reconhecida importância das unidades de 
conservação na preservação da biodiversidade, seja terrestre 
ou marinha, ainda existem diversos percalços para a gestão 
dessas áreas. Neste contexto encontra-se o PEMPRM por 
apresentar problemas de cunho político-administrativo. 
Entretanto, é perfeitamente possível e viável a resolução 
desses problemas e, dessa forma, a unidade de conservação 
se adequaria aos propósitos do desenvolvimento sustentável 
no ambiente marinho; um tema de suma importância para a 
gestão costeira e a sociedade.
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