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AbstrAct

Artificial areas in coastal zones have grown in the last decades in Portugal mainly due to urbanization, leisure and tourism practices. 
The paper aims to identify changes in urban and tourism occupation in Costa de Caparica and Albufeira’s parishes by discussing public 
and private space uses with regard to coastal management tools.

The main transformations from 1991 to 2001 in those coastal areas are related to changes of number of residents, buildings and 
tourist establishments, which has contributed to space reconfiguration and land use change. The findings show that Costa de Caparica 
has a greater representation of isolated travels associated with leisure on the coast, while Albufeira as a destination has been marked by 
conflicts involving public space use and the availability of natural resources. Morevoer, the application of the 500 meter strip planning 
exercise from the Portuguese Coastal Plan proved that the enforcement of measures and actions towards an equitable public space use can 
be done in a smaller scale (local). Managing and monitoring second home landscapes, beach concession licenses and resort private beach 
appropriation can be accomplished within the coastal strip planning strategy.
Keywords: tourism, urbanization, public/private space, coastal management

Resumo

Nas últimas décadas em Portugal têm-se assistido a um crescente fenómeno de artificialização das áreas costeiras, em particular para o lazer 
a para as práticas turísticas, bem como pela urbanização. Este artigo tem como objectivo identificar as grandes mudanças urbanas e turísticas nas 
freguesias da Costa de Caparica e de Albufeira e discutir as questões relacionadas com os usos públicos e privados do espaço, face aos instrumentos 
de gestão costeira.

O período considerado centrou-se na década de 1991 a 2001, considerando as grandes linhas da mudança relativamente aos residentes, aos 
edifícios e aos estabelecimentos turísticos que contribuíram para uma reconfiguração dos usos e do espaço. A Costa de Caparica detém uma grande 
representatividade no que se refere às visitas isoladas associadas com os lazeres costeiros, enquanto Albufeira como destino tem sido marcada por 
conflitos que envolvem o uso do espaço publico e a disponibilidade de recursos naturais, como são os casos dos resorts e das concessões de praia, que 
são ambas formas de segmentação e privatização do espaço.

A aplicação do exercício de planeamento com a faixa dos 500 metros (proveniente dos POOC) revela que a aplicação de medidas e acções que 
promovam um uso equitativo do espaço público é possível a uma escala menor (local). Gerir e monitorizar as paisagens de segundas residências, 
as licenças das concessões de praia e a apropriação privadas das praias pelos resorts, é possível através da aplicação de estratégias de planeamento 
da faixa costeira.

Palavras-chave: turismo, urbanização, espaço público/privado, gestão costeira.
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1.  IntroductIon

Coastal areas take place in the waterfronts context due to 
its bathing use that in the Portuguese culture is a widely spread 
practice, mainly in the spring and summer. In the beginning 
of the nineties, market dynamics allowed a significant wave 
of second home holders, located in coastal areas where 
beaches, leisure activities and also a number of services were 
available. Tourism and leisure are two of the most popular 
activities that benefit from waterfront interventions, which 
generate economic revenues that contribute to produce land 
use changes and to differentiate territories.

Over the last two decades, urbanization and tourism 
processes evolved significantly, transforming host locations 
into more attractive tourism destinations. The role played by 
coastal zones in recreation and leisure activities is noticeable 
by coastal population (residents), by visitors and tourists 
(Nobre, 2009). The economic value generated from hotels, 
restaurants and tourism activities brings together residents, 
tourists and second home owners. These tourism and property 
market dynamics are influenced by land price speculation 

and lack of planning, though the significant range of laws 
and plans available for coastal management. 

Portugal is located in the Iberian Peninsula in Western 
Europe. It has a total area of 92.000 km2 (9.200.000 ha), 
where 950 km2 (95.000 ha) are in the mainland (Figure 1). 
Portugal has one of the largest Exclusive Economic Zone 
in Europe with about 1.700.000 km2 (170.000.000 ha). 
The Portuguese coast is very diverse in terms of habitats: it 
has 591 km of sandy beaches with long extension of dunes 
with greater relevance for biodiversity protection; rock 
beaches represent an extension of 348 km, and comprises 
of important habitats for fauna and flora, which make them 
vulnerable to urban and touristic pressures. The majority of 
Natura 2000 Network sites are located in the coast, e.g. Arriba 
Fóssil da Costa de Caparica (Cliff of Costa de Caparica) in 
the municipality of Almada (Área Metropolitana de Lisboa 
-  Metropolitan Area of Lisbon; Ria Formosa (Estuary area in 
Faro municipality, Algarve). Therefore, the most important 
conservation sites overlap tourism areas. 

The majority of the population is concentrated in the 
coastal zone (Plano Nacional da Política de Ordenamento do 

Figure 1. Geographical context of Portugal and the two study areas.
Figura 1. Contexto geográfico de Portugal e das duas áreas de estudo.
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Território - PNPOT, 2007:55). Amongst many other types 
of equipment, services and facilities, the coastal zone offers 
a wide range of destinations and leisure activities related to 
water uses. The most significant share of hotel capacity is 
registered in Lisbon, Oporto, Algarve region and Madeira 
Island: 90% of the foreign tourists stay in coastal destinations 
(Turismo de Portugal, 2010). 

The land use planning tools defines the purpose of this 
paper, which aims to explore the major changes of urban 
transformations and tourism uses in two destinations in 
Portugal: Lisboa and Algarve regions. It was chosen for 
analysis only one touristy parish from each case study. The 
intention is to identify patterns of coastal interventions and 
also to discuss the impacts of coastal tourism in urbanization 
processes and local residents. Results are organized in three 
main issues, which also guide the discussion. This subdivision 
helped to identify changes in residents, buildings and 
dwellings and in tourism uses and their impacts in land use 
transformation. 

 Conflict typologies allowed discussion topics concerning 
the relation between activities and uses, and environmental 
interests. In order to complement a coastal planning 
instrument, an in-depth analysis of a 500 meter buffer along 
coastal areas in each case study was defined, which will also 
provide a wider perspective of what it contains. Finally, 
Costa de Caparica and Albufeira case studies will be analyzed 
taking the public space uses and touristic space privatization 
into consideration.

2.  tourIsm And urbAnIzAtIon In the 
coAst 

Rafaelli and Hawins (1996) affirm that coastal zones face 
a variety of pressures, mainly because they are being squeezed 
by centuries of intensive use. Concepts such as coastal zone 
and coastal tourism have many definitions. Accordingly to 
Gomes (2007:85), the coastal zone is the “territorial plot that 
is directly and indirectly influenced by the marine biophysical 
aspects (waves, tides, winds and salinity) and that can have 
a land strip correspondence side by side with the sea, until 
the continental shelf limit (translated from Portuguese,). 
The concept of coastal tourism embraces the full range of 
tourism, leisure and recreationally orientated activities that 
take place in the coastal zone and the offshore coastal waters. 
These include coastal tourism development (accommodation, 
restaurants, food industry, and second homes), and the 
infrastructures supporting coastal development (e.g. retail 
business, marinas, and activity suppliers) (Hall, 2001:2)  

First of all, it is important to define conflict and to 
contextualise it in different settings. The context defines the 
conflict´s typology and also the source, pressures, parties 
involved and responses that should be taken forward. As it is 
expressed by Cleaves et al. (1992), a conflict can be defined 
for its natural or human features. Within a conflict there are 
at least two interdependent parties involved in a competition 
for a specific resource. Bennett et al. (2001) and White et al. 
(2009) discuss the definition of conflict, whether it should 
be addressed as a biodiversity conflict when it refers to a 
biodiversity competition (Bennett et al, 2001) or when the 
conflict refers to natural resources in general. Both group of 

authors state that the conflicts arise from incompatible goals 
and interests, scarce resources or through the interference 
of another interested part.  Based on these definitions, a 
conflict implies that resources and entities disagree about the 
uses that each party want or should make of the resource. A 
specific resource could serve different purposes, but dealing 
with diverse stakeholders´ interests may bring the exclusion 
of one or other uses, according to Reed et al. (2009). Conflicts 
and its typologies are the result of territorial transformations 
because the input of some conditions (new conflicts arise 
with the increase of artificial area at the coast), outcome in 
the majority of cases, from the output of others (these may 
be environmental and resources conflicts, or conflicts for 
space use)

Pitkänen (2008) in her work about second home 
landscapes in Finland identifies three main approaches of 
landscapes analysing: physical, experiential and cultural. In 
the physical approach, the author refers to a geographical 
and geomorphologic disintegration of the landscape, 
appealing to the natural resources and its form and position 
in the natural environment. The other two approaches, the 
experiential and the cultural, are closer to human geography´s 
interpretation of landscapes. It tries to view the landscape 
as a social constructed space, where individual experiences 
contribute to these constructions, either in the viewpoint of 
being a tourist or a resident. History is also a relevant aspect 
of the cultural approach of the landscapes analysis, reflecting 
indirectly into the choice of being just a tourist en passage or 
becoming a second home owner. Later these decisions have 
an influence in how tourists or residents perceive natural 
resources and in using the limits of public space.

Regarding housing, Krausse (1995) identified three levels 
of tourism impacts in relation to the residents perception 
of tourism. Those impacts depend on the interaction´s type 
between visitor and host (residents), on the economic relevance 
of tourism activity and on the volume of tourists that are 
acceptable for residents (tolerance). The author focuses the 
nature of the contact that is developed between residents and 
tourists. Elements such as frequency, intensity, seasonality 
and duration are indicators of their perception level due to 
the capacity of affecting negatively resident’s sensitivity in the 
tourism acceptance. Economic development and commercial 
transactions are still the most credible opportunities for 
residents and tourist understanding (Krausse 1995). Krausse 
(1995) and Sairinen & Kumpulainen (2005) bring two 
distinct ideas: environmental, residential and tourism uses 
are highlighted due to their connection towards conflicts of 
interests. Tourism and leisure can find a place of acceptance 
or generate great stresses among environmental resilience and 
also between residents and tourists. Krausse (1995) identifies 
conflict issues that compromises the relationship and the 
tolerance towards tourist activities: “(...) current traffic 
conditions, inadequate parking, lack of privacy, commercial, 
(...) intrusion into neighbourhoods” (Krausse, 1995:180). 
(...) “Research indicates that each location has a stress point 
for tourism; if that point is exceeded, the cost of tourism 
may outweigh the benefits” (Krausse, 1995:184).  

Leisure and touristic places concentrate a range of support 
structures for sport, recreation and for cultural activities, 
which can be permanent or ephemeral. The public or private 
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function (housing, tourism, condominiums, offices, leisure) 
associated with places is also related with the commercial 
motivation of consumption attached to the site experience, 
namely held by tourists who search for new places to express 
their socio-economic status. It is in this point that both 
concepts overlap, intercepting one of the greatest questions 
in coastal tourism - how can touristic programmed activities, 
spaces or facilities can be democratic enough and publicly 
accessed?

Some authors have discussed space privatization in 
cities, enterprises and even human relations, and associate 
these aspects with the dematerialization of public space due 
to economic and social processes (Jacobs, 1961; Lynch, 
1982; Soja, 2000; Alves 2003). Castells (2007) and Sassen 
(2004) argue that the technological advances as well as new 
forms of organization associated with it, transformed the 
social construction of space, where new actors take place, as 
observed by Meyer & Versluys (1999:90): “(...) an increasing 
number of private spaces has come to serve public or semi-public 
purposes, while (...) traditional public spaces are constantly 
undergoing processes of privatization (...)”. 

The argument stands on the fact that several 
transformations in key aspects of the territory organization, 
such as tourism and its uses, also urbanization and the 
residents, may interfere in the coastal zone especially allowing 
for space privatization or not. Therefore, conflicts may arise 
between the two groups of users, competing against each 
other for the availability and use of natural resources, and 
for the right of use the space.

3.  mAterIAls And methods

This part refers to the methodology used to identify 
changes in tourism and urbanization. The goal is to establish 
a comparison between two territories that play an important 
role as leisure and touristic places in their catchment area 
and in which these activities are related to coastal uses. 

It is important to highlight the Portuguese planning tools 
such as macro strategic plans and micro operational plans. 
The National Plan of Territorial Management - PNPOT 
(Law No.58/2007) is the main national plan that provides 
assessment and orientation guidelines to other plans; it 
follows special and sector plans; regional plans which have 
a territory application, since administrative regions are 
inexistent in Portugal; bottom in the hierarchy are the inter 
municipal plans and the municipal plans and site plans, 
which are the narrowest intervention scales of the planning 
tools, providing guidance for the local scale.

The Domínio Público Marítimo (Maritime Public 
Domain) is the base for coastal policy. The legal framework 
was defined in 1864 and redefined in 1971 (e.g., Bomes, 
2007; Pereira, 2007). It defines a territorial stripe of 50 
meter, which is State property. In this area, private owners 
can have their property rights recognized if they comply with 
the legal proceedings. Likewise the public plots, the use of 
private shore lands are regulated by territorial management 
tools, being subject to easements and restrictions of public 
utility (Maritime Public Domain, RCM No. 468/71). 
Through laws No. 54 and 58 (2005), regarding water uses 
and the ownerships of water resources, the previous legal 

diploma gained a consubstantial framing. The Coastline 
Urban Management Plan appeared in 1990, establishing 
guidelines for coastline land use in a 2 km area wide, but it 
was only in 1993 (Law No.309/93) that specific plans for 
the coast assessment and management began to be developed 
(Plano de Ordenamento da Orla Costeira - POOC). POOC 
(Coastal Zone Management Plans) operates on a pre-defined 
stripe of 500 meter, in order to improve natural resources 
and to protect landscapes. These management plans aim 
to outline different uses and activities, classifying beaches 
and regulating their predominant use (bathing), as well as 
assuring environmental protection. Moreover, coastal areas 
have also a tool which allows their framing in a European 
Union common vision for coastal zones – Integrated Coastal 
Zone Management. The ENGIC (for the Portuguese 
territory) gathers a 20 years vision for the coastal zone to 
become sustainable and be developed harmoniously; it 
also envisages that natural resources and identity values 
are protected and valued correctly, based on a systemic 
approach. This integrated coastal management is built on 
some remarkable principles, which are: sustainability and 
intergeneration solidarity; cohesion and equity; prevention 
and precaution; systemic approach; scientific and technical 
knowledge; subsidiarity; participation; co-responsibility and 
operability. 

The majority of the data referenced in this paper was 
collected from census from 1991 and 2001. Additionally, 
other censuses from 1940 to 1981 were used to provide a 
wider perspective of the population’s growth. With regard 
to population and urbanization data that is inquired in the 
census’ statistics, it is possible to analyze a smaller scale of 
territory, providing detailed information about the specific 
parishes in the study. Comparisons between surrounding 
municipalities and parishes of the same municipality allowed 
an understanding of the changes in a ten-year period. Tourism 
data available is from 2002 and 2009 to the municipalities 
scale and focus both on supply and demand. For this paper it 
would be better detailed data for tourism activities in parish 
scale, but these are the available data at the moment. 

In order to provide a clear vision of territorial changes, 
maps were developed according to the information in the 
census, mainly based on the perception of densities and 
on the evaluation of buildings, dwellings and resident 
population mobility and changes. Seasonal occurrences, 
as the proportion of seasonal dwellings were also mapped. 
The lack of satellite images from the same date of censuses 
(1991 and 2001) unable visual analysis. Therefore, a correct 
perception of the construction densities evolution and other 
territorial transformations was compromised. Therefore, 
images from 2005 were used in order to provide a sound 
evaluation linking data from 2001 regarding urbanization 
and population, and tourism data from 2002 (supply and 
demand data). Aiming to identify and understand tourism 
and urbanization shifting uses in the coastal zone, the 
Corine Land Cover images were tested, but they were not 
used because the scale of analysis provided (0,25 km2) did 
not have the detail needed.

The methods used for mapping were not the same for 
both cases. It was necessary to make adjustments to the 
indicator that was represented in order to display it better 
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in the territory. Manual classification was the most used 
method. An equal interval was defined, from 4 to 5 classes, 
based in the mean, divided by the number of classes, always 
attending the maximum value. 

It was established a territorial guide line analysis based 
in the POOCs (Coastal Zone Management Plans), where 
a buffer application from GIS (ArcGis 9.3) was made with 
the intention of limiting the territory for future policies, 
management and actions. As established by the legislation, 
the 500 meter strip corresponds to the coastal assessment 
plans developed by the Instituto de Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade - Institute for Nature and Biodiversity 
Conservation (ICNB), in the case of Costa de Caparica, and 
by the Instituto Nacional da Água - Water National Institute 
(INAG) in the case of Albufeira. Environmental issues are 
the main focus of these plans and their role is to provide 
directives and procedures which guide municipality strategic 
plans. Despite their restrictions and permissions, these 
plans lack of ongoing processes of urbanization and tourism 
development. 

A deeper land use analysis and updated data is needed 
in order to monitor specific aspects of these vulnerable 
but resilient territories: coastal human occupation, urban 
construction trends, economic activities and touristic 
occupation patterns. Only a combination of these multiple 

aspects will be able to provide environmental preservation 
and conflicts’ mitigation. For this study ortophotomaps from 
2005 were used: the coordinate system used was Datum 73 
– Hayford Gauss_IPCC in the ECW format; the source 
type is continuous, the pixel type is unsigned integer and the 
pixel depth is 8 bit.

4.  results 

Metropolitan Area of Lisbon (MAL) is the main urban 
region in Portugal and has the country´s largest population 
concentration. In 2001, MAL had 2.7 million inhabitants 
and in 2009 about 2.9 million. Population density is also 
one of the highest: 959 inhab/km2 in 2009. The greater 
concentration of population is related with a sort of developed 
economic activities and high patterns of urbanization. 
Almada municipality is located within the MAL and is 
comprises of eleven parishes that are organized along the 
south shore of Tagus River, two of them face the Atlantic 
Ocean. It has 70,2 km² and registered 160.825 inhabitants 
on the year 2001. The significant population and urban 
growth had its origins in a specific political and economic 
period of Portugal, resulting from the end of the colonies in 
Africa, in 1974, from where the main part of the population 
returned. Almada municipality gained 51,3% of population, 
while Lisbon, by contrast, slowly looses population since 

Figure 2. Metropolitan Area of Lisbon, Almada municipality and Costa de Caparica parish geographical 
context.
Figura 2. Contexto geográfico da Área Metropolitana de Lisboa, do município de Almada e da freguesia da 
Costa de Caparica.
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1981. Almada parish is the main urban centre of Almada, 
although Costa de Caparica plays an important role as a 
habitation and entertainment satellite of Lisbon. 

Albufeira parish is located in the Albufeira municipality 
in the Algarve region. The Algarve is the most southern 
region of Portugal and has been the main catchment region 
for “sun and sea” tourism since the late 1960’s. In 2001, the 
Algarve had 400,000 inhabitants from which 8% live in 
the municipality of Albufeira. This coastal village is one of 
the oldest tourist destinations in the Algarve and has been 
successively growing as a touristic place.

4.1.  residents

Costa de Caparica outstands in the resident´s population 
growth rate, which contributed to be progressively a less 
visiting/tourist destination and a more residential area. 
Residential buildings started to be constructed, increasing 
the population and buildings´ density. In addition, the needs 
for better accessibilities stated to arise in order to reduce the 
urban sprawl and rudimentary housing that were the former 
fishermen communities. The total number of classic family 
has doubled in 2001, as well as family dwellings that grew 
38%. As far as Albufeira is concerned, resident population 
increased moderately (44,5%), with families and population 
density increasing in the same proportion. Present population 
(24.826) in 2001 was higher than resident population 

(16.237), conversely to what happened in Costa de Caparica 
where residents were more 4.798 persons than the present 
population. Tourists can be considered partly as present 
population; they reproduce locally their consuming patterns, 
contributing significantly to the economy and, therefore, to 
pressures in the natural resources and in the land use.

4.2.  buildings and dwellings

A strong presence of fishermen´s communities in 
Costa de Caparica with low income and bad urban and 
public space conditions, contributed to higher values of 
rudimentary housing. In Albufeira there was some housing 
relocation policies in order to abolish shanty, mainly due to 
tourist affluence; shanty and rudimentary housing represent 
0,4% of total dwellings in Albufeira, while it represents 
almost 6% in Costa de Caparica. Buildings in Costa de 
Caparica grew more than in Albufeira. Nevertheless, 
dwellings increased 53% in the last one, whereas the same 
proportion of buildings and dwellings were constructed in 
Costa de Caparica, showing the predominance of single-
family housing (67% of total family-housing buildings in 
2001, growing 6% since 1991). Construction dynamics in 
Albufeira is higher when compared with Costa de Caparica. 
In 1995, licensed buildings in Albufeira were almost eleven 
times higher than in Costa de Caparica, being 71% for 
family housing, while in Costa de Caparica they were all for 

Figure 3. Algarve region, Albufeira municipality and Albufeira parish geographical context.
Figura 3. Contexto geográfico da região do Algarve, do município de Albufeira e da freguesia de Albufeira.
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this purpose. Analysing the year 2009, the construction and 
licensing dynamic had retreated possibly due to the global 
financial crises that slowed down the housing market. In 
Costa de Caparica there were no building licenses in 2009 
and in Albufeira it decreased significantly. 

4.3.  tourism

Second home owners are one of the most interesting 
indicators of this paper, since they are able to provide 
information about space use dynamics, change the housing 
strategy and place intervention policies. This relates specially 
to second home tourism. 

According to Pedro (2005), second-home tourism is an 
emerging market segment in nowadays societies, namely in 
southern Europe, where tourists try to seek environmental 
quality, seaside, lakes, or rural landscapes, and establish a 
narrow connection with the place, for inheritance reasons or 
related to owners origins. The aspect that distinguishes these 
tourists from residential tourists is the long time-period spent 
in the chosen destination, and the recurrently returning to 
the place. “Second-home tourism has a considerable impact 
on the local economy through the economics of the building 
industry” (Pedro, 2005:87), but less impact on hotels and 
restaurants economic group, implying though other types 
of consume related to own cooking, own entertainment 
programming and closer relation to local retail. 

Analyzing the two coastal case studies, both have higher 
second-home rates, measured by the proportion of seasonal 
dwellings. The existence of beaches and other leisure and 
sports activities related to the sea and sun tourism package, 
allowed second-homes to grow in a context of holidays 
(mostly in Albufeira) or short-breaks/weekend use (Costa 
de Caparica). Proximity to Lisbon and other urban centres 
provide a significant rate of seasonal dwellings in Costa de 
Caparica. In Albufeira there is a lower proportion of seasonal 

dwellings, despite a growth of 1% between 1991 and 2001. 
Conversely, hotel dynamics is the most significant in Albufeira 
as a destination, indicating a tourism occupation type 
associated with holiday spending and not in an ownership 
system. In this context, apart-hotels and tourist apartments 
assume great importance in the accommodation capacity 
increase, representing 27% of the total Algarve (2009). Still, 
hotels have the higher occupation rate, but the average night 
spent is superior in resorts and tourist apartments. In Costa 
de Caparica the hotel type dominates the offer, despite the 
construction of 1 resort in 2009. The tourism in Costa de 
Caparica concerns mostly second-home and camping.

5.  dIscussIon

Despite structural differences regarding urbanization 
patterns, distribution of seasonal occupation and tourism 
accommodation issues, the presented case studies share 
several similarities. The results lead to some relevant questions 
that are important to discuss: what has changed in terms of 
urbanization and tourism uses? Which aspects distinguish 
Costa de Caparica and Albufeira? Witch typologies of conflicts 
are associated with uses in tourism and urbanization? What 
can be done in terms of planning? Is the coastal space public? 
Does tourism development emphasize space privatization? 

With regards to impacts of coastal tourism on 
urbanization process the results show that residents are 
local actors responsible for place growing and housing´s 
dynamics; tourism and tourists are simultaneously vehicles 
for changing in uses as a cause and a consequence; finally, 
buildings and dwellings are the product for both tourist and 
residents needs satisfaction in different ways.

These aspects guide through the second discussion topic, 
in which conflicts typologies are associated with uses in 
tourism and urbanization, Bennett et al. (2001); Pitkänen 
(2008) and White et al. (2009) refer inconsistency in goals 

Region Municipality Parish  Region Municipality Parish

Variables MAL Almada costa da 
caparica  Algarve Albufeira Albufeira

Resident population growth rate (%), 91-01 5,5 5,9 69,3  15,7 50,5 44,5
Households growth rate (%), 91-01 16,7 19,1 92,7  26,4 64,9 56,4
Population who lived in other municipality in 
the last 5 years (%), 2001 13,1 12,4 19,3  12,0 17,6 18,5

Buildings density (No./ km²), 2001 133 428 304  32 99 239
Buildings grwoth rate (%), 91-01 10,2 15,8 38,4  14,9 44,1 32,9
Dwellings growth rate (%), 91-01 20,2 24,9 38,0  30,7 66,4 53,4
Shanty (No.), 2001 6810 637 215  551 85 51
Proportion of seasonal dwellings (%), 2001 12,6 25,4 63,2  38,5 54,4 59,0

source: based on Censuses 1991 and 2001, INE.
Fonte: baseado nos dados dos Census 1991 e 2001, INE.

table 1. The synthesis of population and buildings data, 1991-2001.
Tabela 1. Síntese dos dados da população e edifícios, 1991-2001.
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and interests towards resources and landscape segmentation, 
adding a wide perspective of conflicts structuring, applied to 
the presented case studies.  Hence, there are three 
distinguish typologies of conflicts that are simultaneously 
present in Costa de Caparica and Albufeira, however 
in different scales and intensities: structural conflicts; 
environmental conflicts; physical, social and cultural 
conflicts. All the three groups of conflicts relate to each 
other in a causal way, yet they can individually exist. To 
better understand these groups of conflicts, it is important to 
illustrate with examples adjusted to touristy and urban uses 
of each case study. If residential, urban and tourism aspects 
were thought in a conflict research perspective, the relation 
between the three groups of conflicts would be set in motion 
by structural conflicts, meaning urban pressure and parking 
and accesses issues. Structural conflicts are responsible 
for a territorial conflict within uses and users, focused in 
buildings and dwellings – the main base for housing and 
living conditions; and accessibilities that are able to shrink 
distances and provide a more democratic access to places, 
or on the contrary contribute to remoteness of the places or 
to a crossroad city. Urban pressure is an existing conflict in 
both Costa de Caparica and Albufeira, generating a greater 
necessity of access and parking spaces for residents and 
tourists (beach users). Ultimately, it connects the other two 
conflicts: environmental conflicts and physical, social and 
cultural conflicts, since they represent the anchor conflicts 
for these spaces.

Regarding to what White et al. (2009) defined as 
natural resources, environmental conflicts are represented 
by the coastline resource and every aspects of its existence, 
considering water, dunes, cliffs, waves and so on. The two 
main environmental conflicts are coastline erosion and 
the use of natural resources.  Coastal erosion in Costa de 
Caparica relates to sea retreat cycles and also to the process 
of silting in Tagus Estuary. Additionally, storm events 
originate also episodes of sand removal, which leads to one 
more conflict with residents and users. Moreover, erosion in 
Albufeira comprise touristic uses (e.g. beach activities and 
water leisure), urban pressure, related with seasonal housing 
growth, as well as an environmental conflict emerged from 
the touristic consumption of resources such as water and 
land. 

Finally, second residences landscapes and the questioning 
of space privatization in opposition to public space fruition 
it’s related to the third group of coastal conflicts, named 
physical, social and cultural conflicts. As Pitkänen (2008) 
demonstrated, the way people shape their landscapes through 
cultural practices have implications both in natural and built 
environment, transforming places and habits. Housing seems 
to be the key aspect that links conflicts typologies from the 
base (structural conflicts) to the top (physical, social and 
cultural conflicts). It bounds with environmental conflicts in 
coastal areas because housing brings users to the varied range 
of coastal activities, namely tourists, visitors and residents. 
When housing is combined with tourism in coastal areas, 

Variables
Tourism accomodation growth by type (%), 02-09 Bed occupation rate (%), 2009

Hotels Apart-hotels Tourist 
resort

Tourist 
apartments Hotels Apart-hotels Tourist 

resort
Tourist 

apartments
Region Algarve 2,8 2,1 -1,4 -6,3 45,9 43,8 36,1 37,4

M
un

ic
ip

al
iti

es

Albufeira 4,9 4,2 0,0 -15,3 49,7 45,3 41,2 41,9
Faro 15,0 0,0 0,0 0,0 35,5 no data x no data

Loulé 1,6 6,5 -1,6 -6,5 42,0 48,4 no data 24,7
Portimão -3,4 0,0 0,0 -3,4 52,4 no data no data 35,9

Tavira 12,5 -6,3 -6,3 6,3 46,0 no data 29,2 no data

Region MAL 5,3 -0,9 0,6 0,3 42,8 39,4 no data 34,4

M
un

ic
ip

al
iti

es

Cascais
-3,5 -1,6 0,4 0,2 40,2 no data no data 28,6

Lisboa 9,1 -0,7 0,0 1,0 44,6 40,9 x 35,8
Almada -3,3 0,0 10,0 0,0 29,4 x 29,4 x

Sesimbra 16,7 -16,7 0,0 0,0 38,6 x x x

table2. The synthesis of tourism data, 2002-2009.
Tabela 2. Síntese dos dados de turismo, 2002-2009.

source: based on Tourism Statistics 2002 and 2009, INE.
Fonte: baseado nas Estatísticas do Turismo 2002 e 2009, INE.
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such as a beach waterfront, it can be considered a conflict 
between environmental protection, urban use and people´s 
safety. Although residential use is very common in waterfronts 
interventions, it not only provides points of conflict, but 
also bounding relations between people and environmental 
resources, like water elements, air aid soil pollution or green 
spaces care. 

Tourism activities must be considered in a global 
perspective, evaluating benefits and costs, as well as monitoring 
social impacts, in order to avoid massive occupation of tourist 
as second-residents or as hotel urban pressure, as proposed 
by Sairinen and Kumpulainen (2005). These situations 
become clear with the analysis of the Costa de Caparica and 
Albufeira´s ortophotomaps and statistic data, which grant 
suitable information for a comparison exercise. The 2011 
censuses that are currently being held by the Portuguese 
Statistics Institute, will accommodate future updates, namely 
at the parish scale.

Considering the 500 meter coastal strip defined by the 
Coastal Zone Management Plans since 1993, it was held a 
micro scale exercise, in which the coastal parishes in study 
gained a buffer limit from the low tide until 500 meter 
inlands. The lack of operational measures and its regulation 
features led to the necessity of applying the POOC as a 
territorial guideline to a smaller scale, meeting the local 
planning instruments. Municipal Plans need to incorporate 
coastal planning in the urban project, which can be achieved 
by a 500 meter strip alongside the coastal zone, making a 
specific in-depth analysis of the sites available for planning, 
management and monitoring and providing, therefore, local 
authorities a better knowledge of the conflicts. 

Through the analysis of the Figure 4, the limit is defined 
by the blue line. In the case of Albufeira, almost 50% of the 
urban centre is within the 500 meter; this allows decision 
makers and planners to articulate strategically residential and 
commercial areas with the beach uses, transportation, accesses 
and parking availability. Environmental conflicts associated 
with the erosion of fossil cliffs would also be integrated in 
this suggestion of space division in coastal parishes. Therefore, 
a range of tourism facilities would be contained and better 
regulated and monitored: for example, the Marina of Albufeira, 
apartments for tourists and second-home market. Additionally, 
a varied range of hotels and tourism apartments located in the 
beach have exclusive beach concession, meaning that, despite 
being public, the use made is mainly private. Also, there are 
resorts with a private use of the beach because its access is 
indirectly limited by the price of the accommodation. 

The same happens with Costa de Caparica (Figure 5), 
although having a lower touristic pressure in terms of hotels 
and resorts with licensed beaches. However, second residences 
and camping parks mark strongly the coastal landscape. In 
addition shanty and rudimentary housing located in the dunes 
and the presence of a green protected area in the coastal border 
are aspects that fall within the limit set. Seventy percent of the 
Costa de Caparica´s urban centre and the total of the urban 
beaches are perfectly integrated; gathering a great amount of 
environmental stresses and need for coastline defence. Besides, 
single family houses are mixed up with seasonal dwellings, 
reflecting a second residence landscape, privatizing in a certain 
way the space use.  

Public space emerges more divided into restricted areas 
that in sensing terms belong to a specific social group, which 
in turn avoids the contact with other different groups, through 
the physic space and through a sort of social practices. See 
the case of neighbourhood gangs or condominiums. Taking a 
closer look, to residential condominiums and touristic resorts 
of Costa de Caparica and Albufeira they represent examples of 
space privatization. Among many other cases, when a public 
use is captivated for restrictive users, like beach concession by 
hotels or the touristic resorts private beaches, space is being 
privatized. 

Applying these concepts to tourism, resort amenities 
attract a specific group of people (tourists) whose touristic 
practice can lead to the withdrawal from others. Hence, resorts 
contribute to the segmentation of space. Meyer & Versluys 
(1999) explain that space privatization can assume different 
levels and forms, for example the construction of walls around 
neighbourhoods or living in an architectural pre-defined 
neighbourhood, which visually distinguishes residents. These 
cases happen frequently in second residence neighbourhoods, 
often defined as condominiums.

Newig (2000), quoted by Hall & Müller (2004), defines 
the type, structure and buildings/vehicles of the second 
home as: non-mobile like houses and apartments (cottages, 
villages, apartment buildings); semi-mobile as camping 
(tents, caravans, recreational vehicles); and mobile as boats. 
Second homes are part of the contemporary tourism context 
and contribute to national and international mobility. Hall 
and Müller (2004) refer to the complexity of the second 
homes theme, because it is not only an interest domain of 
tourism studies, but also marketing, planning and economy, 
being a part of regional development strategies. Despite 
this phenomenon be illustrated in the censuses, in the 
Portuguese case it enquiries only about the existence of a 
second home, excluding important details such as the age, 
main features of the house, frequency, or even how it was 
acquired. The personal attachments to the place, childhood 
memories or inheritance are also reasons that influence the 
preference for certain second home (location). Additionally, 
other characteristics such as the natural environment of the 
place, the existence of beaches (like Costa de Caparica and 
Albufeira), good accessibility or socio-economic reasons, such 
as status or privacy (in the case of resorts, for example), may 
affect the decisions regarding the place for tourism (second 
home), as stated by Hall & Müller (2004:14): “However, they 
also represent some of the broader tensions which exist in present-
day understanding of tourism and travel access issues and social 
equality. To some second homes represent access to low-cost holidays 
and a more authentic experience, to others they are increasingly 
expressions of elitism and exclusion.”
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Figure 4. Ortophotomap of Albufeira 500 meter buffer – example of a beach in a resort – private use. 
Source: IGP, Ortophotomap, 2005.
Figura 4. Ortofotomapa do buffer de 500 metros em Albufeira – exemplo de uma praia inserida num resort 
turístico – uso privado. Fonte: IGP, Ortofotomapa de 2005.
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Figure 5. Ortophotomap of Costa de Caparica 500 meter buffer – example of second residence, urban 
beaches and shanty. Source: IGP, Ortophotomap, 2005.
Figura 5. Ortofotomapa do buffer de 500 metros na Costa de Caparica – exemplo de segundas residências, 
praias urbanas e área de barracas. Fonte: IGP, Ortofotomapa de 2005.
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6.  conclusIon

Tourism and urbanization represent the two foundations 
of the current touristic framework, namely in the two 
presented destinations. Costa de Caparica is perfectly settled 
in a metropolitan area and its population and tourism 
flows are quietly influenced by its central location. Its 
dynamics are fed mainly by residents of Lisbon and others 
from the metropolitan area. Albufeira parish is one of the 
oldest and most popular recreation and bathing places 
of the Algarve, having also a great important residential 
population. Its territory is mostly influenced by a seasonal 
present population throughout the summer and holidays, 
contributing to greater stresses both in environment (beach 
quality, cliffs erosion, water availability and others) and in 
public space management. The commonalities of these two 
parishes are related with having coastal beaches, high levels 
of seasonal occupation, retail and services related to day 
and night leisure and also a growing resident population. 
Data revealed that these two parishes started to be attractive 
not only for tourists but also for residents, increasing 
significantly its resident and present population. Costa de 
Caparica has a greater representation concerning day trips, 
or isolated movements associated with leisure on the coast. 
Therefore, is has been assuming a more residential function, 
predominantly because Costa de Caparica had emerged as a 
satellite of Almada, the greater southern suburb of Lisbon. 
Albufeira had always had a touristy background, gaining also 
resident population especially from foreign residents.

In these scenarios, the conflict typology stands on both 
sides of the equation: in one hand, more residents and 
tourists increase the pressure through natural resources; on 
the other hand, environmental conflicts emerge because 
the scarcity of resources increases conflicts, especially in the 
coastal zone. Additionally, there is also a conflict involving 
public space use and the natural resources availability, as it 
can be verified in the case of hotels, tourism-apartments 
and resort beach concession, which are forms of both space 
segmentation and privatization. These have been marking 
significantly the touristic development of Albufeira as a 
destination, contributing indirectly to an emphasis of space 
privatization, namely when the access to a beach located in 
a area with outstanding natural resources and landscape, is 
exclusive for use of the resort, golf or hotel guests. The same 
happens when second home private condominiums offer a 
package of limited beach use. 

In terms of planning, the key is related with applying 
better tools for diagnosing, monitoring and managing the 
coastal zone, particularly in urban-touristic places. The 
application of the 500 meter strip planning exercise proved 
that providing a profound knowledge, further proper 
measures and actions towards public space use can be applied. 
Managing and monitoring second home landscapes, beach 
concession licenses and resort private beach appropriation 
can be accomplished within the coastal strip planning 
strategy. As tools for national territory management, Coastal 
Zone Management Plans (POOC) aim to assess and protect 
coastal resources and, therefore, they materialize the ICZM.  
Coastal management should be closer to local power, e.g. 
incorporate the assessment and management of tourism, 

leisure and the activities resulting from theses uses in the 
Municipal Master Plan. Thus, statistics from tourism and 
urbanization processes could be updated faster and the 
territory could have a more equitable access.  
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Resumo 

Os processos de erosão costeira são o resultado de uma complexa variedade de factores, naturais e antrópicos. Os usos das zonas 
costeiras, que são atractivas para uma vasta gama de actividades humanas, têm contribuído para uma maior exposição ao risco de erosão 
e galgamento oceânico. A avaliação das vulnerabilidades a estes riscos, envolvendo as sensibilidades dos grupos locais, constitui um 
dos objectivos principais do estudo desenvolvido em duas  áreas críticas do litoral Português. A avaliação das vulnerabilidades requer 
a discriminação da evolução dos usos do solo e das respectivas mudanças demográficas, entre outros factores . Esta análise inclui ainda 
resultados de entrevistas com interlocutores privilegiados  e decisores políticos, considerando que os conflitos ambientais são instigados 
por interesses localizados, nos territórios afectados, mas também por diferentes percepções dos riscos.

Palavras-Chave: Erosão Costeira, Factores antrópicos, Ocupação Solo, Conflitos Ambientais, Percepção do Risco.

AbstrAct 

The processes of coastal erosion are the result of a complex variety of factors, both natural and anthropogenic. The uses of coastal zones, that 
are attractive to a wide range of human activities, have contributed to a greater human exposure to the risk of erosion and ocean overwash. The 
assessment of social vulnerabilities, involving the environmental sensitivities of local groups, is a main objective of the study in two critical areas 
of the Portuguese coast. The assessment of the vulnerabilities requires the discrimination of land use evolution and demographic changes, among 
other social factors. This analysis still includes results of interviews to stakeholders and policy makers, considering that environmental conflicts are 
supported by social interests located in the affected territories, but also by different perceptions of risk. 

Keywords: Coastal erosion, anthropic factors, land use, environmental conflicts, risk perception.
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1. IntRodução

A Avaliação para o Milénio dos Ecossistemas concluiu 
que 2/3 dos ecossistemas mundiais, desde as áreas húmidas 
às regiões costeiras, florestas e solos, estão ou degradados ou 
foram geridos de forma insustentável (MEA, 2006).

As áreas costeiras ao proporcionarem proximidade a esses 
recursos foram atraindo populações e actividades económicas 
transformando-se em áreas densamente povoadas e infra-
estruturadas e onde se localizam grandes áreas metropolitanas. 
O aumento e diversidade das actividades que aí se localizam, 
ou pretendem localizar-se, podem provocar conflitos de 
uso quando várias actividades lutam pelo uso e apropriação 
do espaço nem sempre com possibilidade de co-habitar, 
como no caso da indústria e do turismo. Estas situações de 
potencial conflito pelo uso e apropriação de um espaço muito 
valorizado aumentam quando processos de erosão costeira 
ameaçam as populações e actividades económicas.

Processos de erosão costeira mais ou menos graves são 
observados em toda a linha de costa na Europa (Pinto, 
2004; EEA, 2006; EUROSION, 2006; EEA, 2010). 
Reconhecendo a  complexidade do problema e o deficit de 
informação sobre estes processos, as suas causas e potenciais 
consequências, que afectarão em toda a Europa milhares de 
pessoas, actividades económicas e grandes infra-estruturas 
situadas em zonas costeiras, a União Europeia assumiu-o 
como um desafio para o qual pretende encontrar respostas. 
Contudo, “Não existe uma solução legislativa simples para 
estes problemas complexos. Dada a diversidade das condições 
físicas, económicas, culturais e institucionais presentes, 
a resposta deverá ser uma estratégia flexível centrada na 
resolução dos problemas concretos que existem no terreno. 
Assim, é necessária uma abordagem territorial integrada e 
participativa para assegurar a sustentabilidade ambiental 
e económica da gestão das zonas costeiras europeias, que 
deverá também ser justa e coesa em termos sociais.” (CCE, 
2000).Mas a complexidade da situação convoca também 
uma colaboração mais estreita entre cientistas de diversas 
origens académicas, tornando-se conveniente a discussão 
sobre a utilidade de conceitos comuns e a definição dos 
problemas em análise, nomeadamente entre a ecologia 
humana que analisa as interdependências entre os sistemas 
sociais e naturais, a sociologia do ambiente que situa muito 
mais as questões de análise no interior dos sistemas sociais, 
privilegiando o modo como os fenómenos sociais acarretam 
consequências ambientais e os factos ambientais se traduzem 
em factos sociais, e as ciências naturais (Miller et al., 2008; 
Yearly, 2004; Pires, Gibert &  Hens, 2010)

Uma abordagem integrada e interdisciplinar também é 
necessária pois os processos de erosão costeira resultam de 
um complexo leque de factores, naturais e antrópicos, porque 
serão desiguais as vulnerabilidades sociais e territoriais, na 
exposição aos factores ambientais impactantes e porque são 
potencialmente geradores de conflitos na provável dissensão 
entre o interesse geral e os interesses privados. 

No entanto, tem-se dado maior relevância à explicação 
dos factores físicos forçadores e aos impactos e muito menos à 
vulnerabilidade das populações e à sua capacidade adaptativa 
à mudança.

Não basta prevenir e executar as medidas ambientais 
que se julgarem adequadas. É preciso compreender a lógica 
dos actores em presença e as dinâmicas de mudança social 
para saber prevenir e melhor estruturar as medidas que, 
necessárias, não configurem novos focos de conflito e de 
recurso a tribunais, sendo urgente mitigar as diferenças entre 
um direito do ambiente e um direito ao ambiente.

Neste artigo será realizada uma primeira aproximação 
à análise das vulnerabilidades territoriais e sociais em dois 
casos de estudos de áreas sujeitas a processos de erosão 
costeira, a Costa de Caparica e Espinho, numa extensão de 
14km e 10km sucessivamente, ao longo da orla costeira, que 
fazem parte de uma investigação mais ampla que envolve 
um terceiro caso de estudo, a Ilha de Faro, que não será aqui 
considerado por ainda não terem sido realizadas entrevistas.

2.  FaCtoRes de PRessão antRóPICa nas 
Zonas CosteIRas em PoRtugal

Os processos de erosão costeira resultam de um complexo 
leque de factores, tanto naturais como humanos, combinados, 
que têm variado de escala, intensidade e de importância ao 
longo do tempo. A intensa ocupação das zonas costeiras, 
a diminuição do carreamento de sedimentos pelos rios em 
consequência da construção de barragens, a artificialização 
da linha de costa ou a subida do nível médio das águas do 
mar, são comummente apontados como estando na origem 
dos processos de mudança que estão a ocorrer (Andrade et 
al., 2009). Deste conjunto de factores interessa-nos destacar 
os de origem antrópica, em particular os decorrentes da 
artificialização das zonas costeiras, densificação de construções 
e alterações que foram sendo introduzidas nos usos do solo. 

Num relatório (EEA, 2006) que avalia alterações 
observadas nas áreas de costa no período de uma década na 
Europa (1990 a 2000), Portugal é mencionado como tendo 
sido um dos países Europeus onde o crescimento das áreas 
urbanas foi mais acelerado (34%), juntamente com a Irlanda 
e com a Espanha e onde se observou um maior crescimento da 
população a residir junto da linha de costa, depois da Irlanda. 
As alterações de ocupação de solo também são destacadas e 
Portugal foi o país onde mais área agrícola ao longo da costa 
e dunas foram perdidas para outros usos, nomeadamente 
para construção urbana ou de infra-estruturas de turismo. 
Na Europa, largas extensões da linha de costa estão a perder a 
sua resiliência e a tornar-se mais vulneráveis pelo aumento da 
artificialização e pela preferência que tem sido dada às defesas 
pesadas em especial em áreas de costa densamente povoadas, 
por exemplo na Holanda, na Bélgica, na Dinamarca e na 
costa atlântica da França e de Portugal (EEA, 2006:70). 

A zona costeira de Portugal Continental estende-se por 
950 km, mas cerca de 1/3 do litoral encontra-se ocupado 
por edificados urbanos e estruturas industriais e portuárias, 
apresenta uma enorme diversidade morfológica e concentra 
a maior parte da população e das actividades económicas 
(Andrade et al., 2006; Freire et al., 2009). Em resultado da 
interacção do meio terrestre e marítimo, integra múltiplos 
recursos naturais e de elevado valor ambiental e apresenta 
potencialidades específicas exploradas pelas actividades 
económicas, mas representa também, pela elevada pressão 
a que está sujeita, uma área de elevada sensibilidade e 
fragilidade (DGA, 1989: 61). 
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Em Portugal, modelos históricos de desenvolvimento 
favoreceram o litoral em detrimento do interior. Os 
movimentos migratórios internos que atingiram a sua 
intensidade máxima entre 1960 e 1973, em direcção às cidades 
do litoral reforçaram o crescimento das áreas metropolitanas 
(Fonseca, 1990; Ferrão, 1996) e marcaram definitivamente 
a tendência para a litoralização da população residente no 
Continente, concentrada nas duas grandes metrópoles 
portuguesas (Lisboa e Porto) e num contínuo de ocupações 
urbanas e cidades intermédias ao longo do litoral.

As maiores densidades populacionais encontram-se no 
litoral algarvio, situação que se agrava nos períodos de maior 
procura turística, nas duas áreas metropolitanas e numa 
faixa litoral entre Aveiro e Viana do Castelo. Situações mais 
críticas em termos de erosão costeira foram identificadas 
sobretudo no litoral de costa arenosa, as mais apetecíveis 
para o turismo de “sol e praia” e onde coincidem maiores 
densidades populacionais (Figura 1).

Não é só a população a apresentar uma tendência de 
concentração no litoral, o mesmo aconteceu com o turismo. 
O turismo emergiu como actividade económica relevante 
em Portugal na década de 60, quando operadores turísticos 
estrangeiros descobriram o Algarve e o transformaram num 
destino privilegiado para a classe média europeia. Os baixos 
custos (pelo reduzido custo da mão-de-obra e dos preços 
face ao resto da Europa) transformaram-no num destino 
acessível para turismo de sol e praia para os trabalhadores 
qualificados do Reino Unido, da Alemanha e da França, 
entre outros, o que desencadeou um forte crescimento da 
oferta. A abertura do Aeroporto Internacional de Faro, em 
1965, também contribuiu para transformar o Algarve num 
destino cada vez mais procurado. A pressão acentuou-se 
quando os rendimentos das famílias portuguesas cresceram 
e o turismo doméstico passou a representar uma fatia 
importante da procura. A construção de infra-estruturas de 
apoio foi acontecendo de forma desordenada, ao mesmo 
tempo desqualificando a oferta e alterando significativamente 
a paisagem. 

O turismo representa uma actividade económica relevante, 
quer na contribuição para o PIB, quer como gerador de receitas 
e de emprego, mas o seu impacto ambiental e social tem sido 
frequentemente esquecido (Davenport & Davenport, 2006; 
Careto & Lima, 2007; Simpson, 2009; Claro & Pereira, 
2009). O turismo massificado pode ter consequências 
disruptivas (e por vezes irreversíveis) nos ecossistemas quer 
pela alteração do usos do solo que implica, pelo aumento 
da poluição, do consumo de água, mas também pelo 
abandono de actividades tradicionais, pela sua sazonalidade 
(com implicações nos salários baixos e elevada precariedade 
do emprego) e pela, por vezes brutal, alteração da paisagem 
com a transformação de pequenas vilas piscatórias em áreas 
densamente construídas, onde com frequência no verão se 
ultrapassa a capacidade de carga.  

Apesar de estar a perder quota no mercado internacional, 
pelo aumento da concorrência de destinos mais exóticos a 
preços acessíveis, o turismo continua a ser uma actividade 
relevante na economia portuguesa e tem-se assistido mesmo 
à transição de uma oferta baseada na quantidade e preços 
baixos para outra baseada na qualidade. A maior parte dos 
Projectos de Interesse Nacional (PIN) são na área do turismo 
e em segmentos de elevada qualidade: “Da lista dos projectos 
PIN de Outubro de 2008, verifica-se que são predominantes 
os projectos de investimento no sector do turismo, com um 
valor próximo de € 9 mil milhões (64,2% do total destes 
projectos), localizados essencialmente em quatro das regiões 
identificadas pelo Plano Estratégico Nacional de Turismo 
(PENT) como prioritárias – Algarve, Litoral Alentejano, 
Alqueva e Oeste (96%).” (Claro & Pereira, 2009: 53). Muitos 
deles vão localizar-se no litoral (como a cidade lacustre 
Vilamoura XXI, que vai ocupar 850ha e oferecer 17500 
camas) o que implicará ou o aumento da pressão em áreas já 
sujeitas a elevada pressão ou intervenção em ecossistemas e 
paisagens até agora preservadas. 

No futuro próximo a evolução dos factores antrópicos 
de pressão será mista. No caso da população, se por um lado 
se prevê um decréscimo e envelhecimento da população 
portuguesa, esta continuará a concentrar-se preferencialmente 
no litoral e a manter padrões insustentáveis de consumo. Se, 

Figura 1. Densidade Populacional nos concelhos da faixa litoral e 
síntese de situações críticas de erosão da faixa costeira (Programa 
Finisterra).
Figure 1. Population density in municipalities in the coastal strip and 
synthesis of critical coastal erosion (Finisterra Program).
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por um lado, tem sido observada uma melhoria na qualidade 
das águas balneares e redução dos poluentes, em 2009 só 81% 
da população portuguesa tinha sistemas de tratamento de 
águas residuais (APA, 2011). Em termos de ordenamento do 
território presta-se maior atenção à especificidade das zonas 
costeiras, tem-se reforçado a legislação e regulamentação de 
protecção e as normas impostas às actividades económicas 
que se localizam nestas zonas. Mas apesar de artificialização 
das zonas costeiras ser já elevada, considerando as classes de 
ocupação do solo, as áreas artificiais cresceram 46% entre 
1986 e 2006, prosseguindo a impermeabilização do solo, 
tendo sido o tecido urbano descontínuo a componente que 
mais contribuiu para esta evolução (Freire et al., 2009).

3.  metodologIa

3.1.  delimitação e caracterização da área de estudo

Para a concretização do estudo, são tidos em conta alguns 
indicadores que possibilitam a realização da caracterização 
da população, do edificado e do uso e ocupação do solo.

Numa primeira fase, a análise abrange toda a linha de 
costa de Portugal Continental, focando principalmente a 
densidade populacional (habitante por km2) nos municípios 
com linha de costa bem como as zonas de erosão costeira, 
a tipologia de costa, arriba, costa baixa ou costa arenosa, 
bem como o posicionamento de situações críticas, cruzando 
informação censitária do ano 2001 do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), com a informação do Programa Finisterra, 
um programa de intervenção na orla costeira continental 
criado em 2003 com o objectivo de requalificar e reordenar 
a zona costeira. Partindo do mapa de referência das situações 
problemáticas na orla costeira continental, elaborado pelo 
Programa Finisterra, foi acrescentada informação actualizada 
sobre a densidade populacional nos concelhos com linha de 
costa (ver Fig. 1 no ponto 2). 

Nesta fase de maior abrangência geográfica, a delimitação 
das duas áreas de estudo começa a ganhar contornos mais 
definidos, uma vez que nestas áreas localizam-se um elevado 
número de situações críticas, convergindo com as mesmas 
áreas geográficas onde se regista um maior valor de densidade 
populacional por município. 

Os três casos de estudo foram seleccionados com base em 
características socioeconómicas e ambientais distintas, a partir 
de uma análise de clusters na qual foram consideradas variáveis 
de carácter «não-social» (medição de zonas de segurança a 
partir de linhas de água, orografia ou zonas de menor elevação 
por classes de altitude, e orla costeira por Nomenclaturas de 
Unidades Territoriais - para fins Estatísticos III (NUTIII)), 
variáveis sociais relacionadas com a população (volume e 
densidade populacionais, graus de concentração urbana, 
alojamentos familiares, por ex.), e variáveis económicas e 
ambientais (pessoal ao serviço de empresas, índice de poder 
de compra, infra-estruturas de ambiente, recursos de saúde 
e de protecção civil, dinâmicas de construção urbana, entre 
outras). As zonas costeiras continentais portuguesas podem, 
assim, ser discriminadas em função de homogeneidades e 
diferenças estruturais com base num conjunto de variáveis 
socioeconómicas e ambientais, salientando-se a especificidade 
da região algarvia e a dinâmica das áreas metropolitanas de 
Lisboa e Porto (Craveiro et al., 2009).

Deste modo, as 3 áreas seleccionadas recortam situações 
diferentes tanto do ponto de vista ambiental como 
socioeconómico, sendo naturalmente a costa Norte, por 
razões de dinâmica marítima e exposição aos ventos como 
por razões geomorfológicas, mais exposta ao risco natural de 
erosão costeira. Um caso de estudo recai sobre um troço no 
Norte de Portugal Continental, abrangendo essencialmente 
o Município de Espinho, o Município de Almada, na sua 
frente marítima e adjacente, constitui um segundo caso 
de estudo (Costa da Caparica) e a Ilha de Faro, no Sul, o 
terceiro caso de estudo. 

Neste artigo iremos abordar apenas dois deles, a Costa 
da Caparica e Espinho. Desta forma, a área de estudo de 
Costa de Caparica é limitada a norte pelo aglomerado 
populacional da Cova do Vapor, e a sul pelo limite da praia 
da Fonte da Telha, enquanto a área de estudo de Espinho 
é limitada a norte por Aguda (limite no Clube de Golfe 
de Miramar), e a sul por Paramos (até ao limite a sul do 
Aero Clube da Costa Verde). Em comum às duas áreas de 
estudo, o limite longitudinal corresponde a 500m na análise 
da Base Geográfica de Referenciação da Informação (BGRI), 
coincidente com o domínio do Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira (POOC), e a 1km, na análise da Carta de 
Ocupação do Solo (COS), pelo facto da distância anterior 
não representar uma significância relevante, adoptando uma 
metodologia verificada noutros estudos semelhantes (Freire 
et al., 2009).

O trecho costeiro de Espinho (localizado em costa 
arenosa), a sul do rio Douro, é uma zona extremamente 
intervencionada e por isso a sua fisiografia resulta da presença 
de diversas estruturas de protecção: desde o quebra-mar a 
norte, na Aguda, passando pelos dois esporões na frente 
marítima da cidade de Espinho, até ao campo esporões a sul, 
com início em Paramos que se concilia com defesa longitudinal 
aderente. Já o trecho costeiro da Costa de Caparica (entre 
a Cova do Vapor e a Fonte da Telha), é caracterizado por 
litoral baixo e arenoso, em que a largura da planície costeira, 
entalada entre a arriba fóssil da Costa da Caparica e o mar, 
se reduz progressivamente de norte para sul. Trata-se de 
uma planície essencialmente constituída por areias de praia 
(Cancela et al., 2000), compreendendo dunas litorais pouco 
expressivas nas zonas naturais. Inclui também dunas frontais 
fixadas e estruturas de defesa costeira. Este trecho foi, nos 
últimos 8 anos, alvo de numerosas intervenções, com vista 
à redução do risco de erosão e melhoria das condições 
balneares: reabilitação do cordão dunar, reparação e reforço 
da defesa frontal, reconstrução de esporões, enchimento 
artificial (cerca de 2,5x106 m3 entre 2007 e 2009). Estas 
situações mais críticas são também comuns para a zona da 
Costa da Caparica, em troços mais vulneráveis (Praia de S. 
João e Fonte da Telha), como para a zona de Espinho mais 
sujeita a uma taxa de erosão de maior expressão, taxa que 
pode atingir um valor superior a três metros por ano (Careto 
& Lima, 2007: 132). Assim, tanto Espinho como a Costa 
da Caparica experimentam uma larga tradição de protecção 
costeira com a edificação de obras de defesa da orla costeira 
que têm privilegiado intervenções tidas como duras ou 
intrusivas. Mais recentemente, tem-se ensaiado outro tipo 
de intervenção, conjugando infra-estruturas anteriores com 
a alimentação artificial das praias ou uma melhor protecção 
dos respectivos sistemas dunares. 
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3.2.  ocupação do solo 

Na escala de análise de 1km ao longo da zona costeira, 
a partir da linha de preia-mar, é considerado pertinente a 
análise de um outro indicador, conduzindo à análise da 
COS. Esta informação, concebida pelo Instituto Geográfico 
Português, refere-se à ocupação do solo, com uma unidade 
mínima de 1ha, sendo produzida com base na interpretação 
visual de ortofotomapas, que dá origem a uma nomenclatura 
com vários níveis de informação, que serão detalhados 
posteriormente. A análise desta informação aborda dois 
anos, 1990 e 2007 (anos para os quais existe informação 
disponível), mas coloca o problema de existirem diferenças 
nas classes entre a COS de 2007 e a de 1990 (Caetano et 
al., 2009). Foi assim criada uma tabela de compatibilidade 
(Tabela 1), fazendo uma equiparação entre as classes de 
ambos os anos, assumindo-se as classes da COS2007 como 
as guias e adaptando e agregando as classes da COS1990 às 
do último ano em análise.

A COS2007 caracteriza a ocupação do solo em Portugal 
Continental com uma nomenclatura hierárquica com 5 
níveis, a priori e com 192 classes no seu nível mais detalhado 
(Caetano, et al., 2008), sendo composta por 5 classes primárias 
(primeiro nível da nomenclatura da COS): 1-Territórios 
artificializados, 2-Áreas agrícolas e agro-florestais, 3-Florestas 
e meios naturais e seminaturais, 4-Zonas Húmidas, e 
5-Corpos de água. Na tabela 1 são apresentadas as classes 
do segundo nível da COS2007, tendo sido com base nessa 
nomenclatura que se procedeu à cartografia da alteração da 
ocupação do solo nos dois casos de estudo. 

2.3.  Indicadores de vulnerabilidade

Existem uma enorme diversidade de abordagens 
ao conceito vulnerabilidade humana, mas mais do que 
conflituosas elas são consideradas complementares e essenciais 
para o estudar na sua complexidade (Eakin & Luers, 2006; 
Miller, et al., 2010). 

Seguimos a perspectiva que entende a vulnerabilidade 
com uma construção social e é assim função das condições 
sociais e das circunstâncias históricas que colocam uma 
população em risco por exemplo, face a processos de erosão 

costeira (Dolan & Walker, 2003). A vulnerabilidade é função 
de dois atributos, a exposição e a capacidade para lidar 
com os processos de mudança; esta, por sua vez, depende 
da resistência, ou capacidade para sofrer impactos e da 
resiliência, ou seja, da capacidade para recuperar de perdas 
(cope capacity) depois de um impacto (Turner et al., 2003; 
Eakin & Walser (2008).

Entende-se que as vulnerabilidades, na exposição a riscos 
ambientais, dizem respeito a factores de ordem social (grupos 
mais vulneráveis ou mais expostos pelas suas características, 
por factores de idade, menor mobilidade ou outra), 
económica (actividades mais dependentes de um recurso 
ou localizações de unidades produtivas em áreas de risco) e 
geofísica (O’Riordan, 2000: 165). Grupos mais vulneráveis 
serão aqueles que pela sua posição social e geográfica irão 
sofrer de forma desproporcionada os impactos negativos 
(Clark et al., 1998). 

Numa revisão de literatura de 128 artigos sobre riscos 
costeiros e vulnerabilidade humana em países asiáticos os 
factores relacionados com a demografia estavam entre os mais 
citados (Zou & Thomalla, 2008). Geralmente, mais do que 
um factor contribui para uma situação de vulnerabilidade, 
podendo factores de fragilidade institucional ou uma 
menor percepção ou sensibilidade face ao risco, por parte 
das populações e de decisores políticos, agravar as condições 
em que as comunidades humanas se encontram expostas a 
eventos prejudiciais de origem natural ou mista. Indicadores 
como a idade, género, raça, rendimento e recursos materiais, 
ocupação, condições da habitação, características da família 
e redes sociais, entre outros, podem ser utilizados para avaliar 
a vulnerabilidade social (Clark, et al., 1998; Ferreira, 2006;  
McLaughlin et al., 2002; Nicolodi, 2010; Wu et al., 2002; 
Dolan & Wallker, 2003; Cutter & Finch, 2007, Zou & 
Thomalla, 2008). Duma forma mais geral, «a vulnerabilidade 
coloca em jogo aspectos físicos, ambientais, técnicos, dados 
económicos, psicológicos, sociais, políticos», não podendo 
ser totalmente «reduzida a índices científicos ou técnicos» 
(Veyret, 2007: 40). 

 Os indicadores utilizados tiveram em conta os estudos 
referidos e a sua disponibilidade nas estatísticas nacionais, 
tendo sido recolhidos na sua maioria dos recenseamentos da 

Cos_2007 Cos_1990

Tecido urbano Espaço Urbano
Indústria, comércio e transportes Infraestruturas e Equipamentos
Áreas de extracção de inertes, áreas de deposição de resíduos e estaleiros de construção Improdutivos
Espaços verdes urbanos, equipamentos desportivos, culturais e de lazer, e zonas históricas Espaços verdes artificiais
Culturas temporárias Terras aráveis-Culturas anuais
Culturas permanentes Culturas permanentes
Pastagens permanentes Prados permanentes
Áreas agrícolas heterogéneas Áreas agrícolas heterogéneas
Florestas Resinosas + Folhosas + Povoamento florestal misto
Florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea Ocupação arbustiva e herbácea
Zonas descobertas e com pouca vegetação Áreas ardidas, dunas, praias, areais, vegetação esparsa, rocha rua, solos sem cobertura vegetal
Zonas húmidas interiores Zonas húmidas continentais
Zonas húmidas litorais Zonas húmidas marítimas
Águas interiores Águas continentais
Águas marinhas e costeiras Águas marítimas

tabela 1. Tabela de Compatibilização entre as classes de ocupação do solo de 1990 e 2007.
table 1. Table of compatibility between land cover classes of 1990 and 2007.
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população. A informação analisada na BGRI corresponde 
ao censitário de 2001, uma vez que a do ano censitário de 
2011, ainda não estava disponibilizada, à data da realização 
do estudo, com o mesmo nível de detalhe, contendo apenas 
valores agregados. Por conseguinte é analisada informação ao 
nível da subsecção estatística (quarteirão), por várias classes 
etárias dos indivíduos, famílias, alojamentos de acordo 
com a sua tipologia e edifícios em consonância com a sua 
época de construção. Entre vários indicadores calculados e 
analisados, destacam-se na elaboração deste artigo a tipologia 
de alojamento, sazonal ou permanente, a idade de construção 
do edificado, destacando a fase anterior e posterior a 1970, 
ano do primeiro Relatório do Ordenamento do Território, 
que privilegia o desenvolvimento económico e social sem 
ainda evidenciar, no entanto, preocupações relativamente 
às questões ambientais (DGOTDU, 2007:2). Este limite 
temporal foi escolhido tendo também em consideração 
que em 1974 as condições políticas, sociais e económicas 
se alteraram em Portugal, esperando-se com o aumento 
do rendimento das famílias maior acesso à habitação, para 
residência principal e secundária e portanto uma maior 
pressão urbanística, nomeadamente nas zonas costeiras. O 
ano de 1970 seria assim, em termos estatísticos, aquele que 
poderia definir o momento antes e depois da Revolução de 
1974 permitindo perceber se aumentou, ou não, a pressão 
urbanística. Em termos demográficos considerámos uma das 
classes que apresenta uma maior vulnerabilidade, a terceira 
idade, levando à análise da percentagem da população com 
idade igual ou superior a 65 anos, tendo em conta o total da 
população residente na mesma subsecção estatística. 

A elaboração do indicador de vulnerabilidade realizou-
se conjugando informação socioeconómica, atribuindo 
ponderações a cada variável, com base na revisão de 
literatura e no processo de análise hierárquica (Saaty, 2008) 
numa tentativa de fazer uma aproximação a um índice de 
vulnerabilidade social robusto. Para a construção do índice 
são tidos em conta indicadores que traduzam os grupos 
sociais mais vulneráveis, de forma a que o índice represente 
geograficamente estas vulnerabilidades.

Elegeram-se sete variáveis socioeconómicas calculadas a 
partir da BGRI, atribuindo uma percentagem a cada uma de 
maneira a executar a sobreposição ponderada, levada a cabo 
a partir do recurso aos Sistemas de Informação Geográfica 
(SIG). As variáveis e respectivas ponderações foram: índice 
de envelhecimento (5%), taxa de desemprego da população 
(25%), taxa de população activa (15%), taxa de população 
com 65 ou mais anos (5%), percentagem de alojamentos 
sem pelo menos uma infra-estrutura básica (10%), índice de 
dependência total (30%), e número de edifícios construídos 
até 1970 (10%). 

4. Resultados e dIsCussão

4.1.  alterações no uso do solo

Numa primeira imagem de conjunto agregando a 
informação dos dois casos de estudo depreende-se que os 
territórios artificializados são os que mais crescem neste 
período, não tanto por causa do tecido urbano em si, mas 
mais pelo crescimento da área ocupada por espaços verdes, 
equipamentos desportivos e de lazer, indústria e comércio 

e infra-estruturas de mobilidade. E isso acontece à custa 
da redução de área ocupada por culturas temporárias, de 
agricultura mista e da área florestal  (Figura 2). 

Figura 2. Alteração do Uso do Solo 1990-2007, por principais 
classes de ocupação.
Figure 2. Land Use Change 1990-2007, by major occupational 
groups.

A faixa costeira de Espinho é mais intensamente 
urbanizada do que a da Costa da Caparica e ainda assim 
continua a densificar-se. Na verdade, o Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Norte (PROT-Norte) refere 
que os territórios artificializados cresceram nesta região, ente 
1985 e 2000, 48%, ou seja acima da média do país, de 42% 
e sobretudo em resultado de um padrão de urbanização 
difuso mas que resultou também numa densa ocupação 
humana nas zonas costeiras. Um outro estudo que utilizou 
a informação da Corine Land Cover (CLC) mostrou que a 
artificialização do solo no primeiro quilómetro a partir da 
linha de costa era, em 2000, mais elevado na Região Norte 
(41%), apesar de ter tido o maior crescimento no Algarve 
desde 1990 (Freire, et al., 2009). A proximidade à linha 
de costa sujeita as populações e as actividades económicas 
a maior vulnerabilidade tendo em conta a situação de 
recuo dessa linha (Partidário, et al., 2009:42) pelo que se 
propõe “Contribuir para a desconcentração urbana nas zonas 
costeiras, em articulação com o POOC de Caminha-Espinho, 
nomeadamente através do estabelecimento de alternativas 
estratégicas à pressão urbanística nestas zonas. Desenvolver, 
em articulação com o POOC Caminha-Espinho, um sistema 
de qualificação das praias consideradas estratégicas por motivos 
ambientais ou turísticos, definindo critérios de ocupação 
sustentável nas suas envolventes” (Partidário et al., 2009:180). 

A progressão das áreas artificializadas é visível em ambos 
os casos entre 1990 e 2007, (figuras 2 e 3) e isso acontece 
em resultado de 3 processos: preenchimento de interstícios 
ainda não ocupados em áreas já bastante artificializadas; 
“abertura” de novos processos de urbanização em áreas ainda 
não artificializadas; e prolongamento, ao longo da linha de 
costa, para norte e para sul, de áreas já urbanizadas.
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A primeira situação é mais evidente em Espinho, o 
que confere a esta mancha urbana ainda maior densidade 
pela expansão à custa do desaparecimento de pequenas 
áreas de cultura temporária, incapazes de competir com a 
pressão imobiliária decorrente da procura de residências 
secundárias.

Na costa da Caparica essa área de culturas temporárias 
(Terras da Costa), que se situa entre a mancha urbana e a 
arriba fóssil, apesar de pressionada pela expansão urbana, 
parece estar a resistir melhor ao avanço da construção. 

Parte da situação de caos urbanístico e de degradação dos 
recursos ambientais da Costa da Caparica também decorre das 
excelentes condições de oferta balnear e da sua proximidade 
e a boa acessibilidade à Área Metropolitana de Lisboa (AML) 
que a transformaram numa área privilegiada de lazer tanto 
para a população da margem norte, em especial após a 
construção da Ponte 25 de Abril, em 1966, como para a da 
margem sul. O período de maior crescimento populacional 
ocorreu na década de 70 e correspondeu também ao 
período de maior aumento da construção de fogos (legal e 
clandestina), e de parques de campismo para residência fixa e 
secundária (Plano Estratégico do Polis da Costa da Caparica, 
2001). Nessa década a urbanização ocorreu entre o núcleo 

antigo (edifícios predominantemente construídos até à 
década de 70) e a linha de costa que passa a ser densamente 
urbanizada. Em 2007, a sul da Costa da Caparica é evidente 
o crescimento do tecido urbano na Fonte da Telha e, a norte, 
a abertura de uma nova frente urbana com a urbanização de 
São João.

Pela sua excelência em termos de oferta balnear e pela 
necessidade de preservar o ambiente natural a Costa da 
Caparica mereceu um programa de requalificação urbana 
e ambiental, nomeadamente para valorização das praias 
e da frente urbana litoral, no contexto do Programa Polis, 
do Ministério das Cidades, Ordenamento do Território 
e Ambiente. Embora não totalmente concluído (2001- 
2009) as intervenções realizadas no âmbito deste programa 
contribuíram para valorizar a Costa da Caparica e oferecer 
mais qualidade de vida aos residentes e de fruição aos turistas. 
Com responsabilidade do Instituto da Água (INAG) foram 
também aprovadas 3 fases de alimentação artificial das praias 
urbanas da costa da Caparica e de São João. O projecto 
teve início em 2007 e desde essa altura já foram colocados 
vários milhões de metros cúbicos de areia nestas praias mas a 
intervenção de 2011 não chegou acontecer.

Figura 3. Uso do Solo, por principais classes de ocupação, na Costa da Caparica e em Espinho, 1990.
Figure 3. Land Use, by major occupational groups in Costa da Caparica and Espinho, 1990.
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Estas variações de uso do solo, no sentido da artificialização 
(para habitação e lazer, para zonas de serviços e novos 
espaços industriais ou para infra-estruturas de apoio à 
mobilidade) que ocorrem num curto intervalo de tempo e a 
poucos metros da orla costeira, mais reforçam as questões da 
resiliência e da aprendizagem no âmbito de se encontrarem 
soluções sustentáveis, e respostas políticas adequadas, face ao 
risco de erosão costeira. A existência de múltiplas entidades 
com responsabilidades, nem sempre excludentes, sobre a 
gestão das zonas costeiras, desde o nível local às autoridades 
nacionais, o excessivo academismo na formatação de políticas 
com a subsequente subestimação das potencialidades da 
participação pública, e perda de inter-perspectivas derivadas 
das percepções científicas e das percepções comuns sobre 
os riscos ambientais traduzem-se em menor capacidade 
adaptativa, menor reanimação dos processos de decisão e 
menor eficácia na reorganização das respostas institucionais 
às ameaças ambientais, o que se traduz, em poucas palavras, 
na reprodução de um sistema sócio ecológico pouco resiliente 
(Miller et al., 2008). 

4.2. Vulnerabilidade social da população residente em 
áreas sujeitas a processos  de erosão costeira 

Uma primeira aproximação à análise das vulnerabilidades 
sociais e territoriais foi ensaiada, tendo em conta a escala dos 
casos de estudo, por área de costa e um zonamento de cerca 
de 500 metros para o interior, tal como referido na explicação 
metodológica. Mas deve desenvolver-se para além dos 
indicadores de caracterização dos territórios de risco passando 
a envolver também as racionalidades socioeconómicas que os 
preenchem, a própria percepção do risco de uma série de 
actores sociais e os mecanismos políticos de protecção civil e 
de accionamento das políticas ambientais. Como introdução 
à questão das vulnerabilidades, nas 2 áreas de estudo, optou-
se por georreferenciar algumas variáveis censitárias que 
dizem respeito a dimensões fulcrais da exposição humana 
aos riscos ambientais: características da população, do espaço 
humanizado e dos seus usos. Com base na unidade habitação, 
neste nível de análise, relaciona-se uma população mais idosa 
(com 65 ou mais anos de idade) com residências de construção 
mais antiga e usos do edificado (para fins habituais ou 

Figura 4. Uso do Solo, por principais classes de ocupação, na Costa da Caparica e em Espinho, 2007.
Figure 4. Land Use, by major occupational groups in Costa da Caparica and Espinho, 1990.



Pires, Craveiro & Antunes
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):277-290 (2012)

- 285 -

sazonais de residência), tendo-se também recorrido a outras 
variáveis disponíveis para a escala do quarteirão. A título de 
exemplo, os dados mostram a discriminação da população 
idosa e as zonas onde é mais abundante, residindo em zonas 
extremamente sensíveis ao risco de erosão e nos edifícios 
mais antigos, construídos maioritariamente antes de 1970, 
o que é bem notório tanto em Espinho como na Costa 
da Caparica. Em ambos os núcleos urbanos a população é 
bastante envelhecida, em alguns quarteirões a população 
com 65 ou mais anos representa entre 40% a 60%, chegando 
em alguns quarteirões a representar mais de 80%. 

A sobreposição ponderada das 7 variáveis socioeconómicas 
de caracterização da população residente permitiu obter 
uma primeira imagem do grau de vulnerabilidade social da 
população residente na Costa da Caparica e em Espinho que 
deverá, posteriormente, ser complementado com indicadores 
de vulnerabilidade física e avaliação de risco desenvolvidos 
por outros estudos (Ferreira, 2006) (Figura 5  e Figura 6). 

As vulnerabilidades atrás referidas interagem com a 
noção de risco e esta está relacionada com uma percepção 
elementar do perigo que se encontra associado a algo que 
se desconhece. Vários autores assinalam uma diminuição do 

risco percebido como resultado da exposição continuada a 
situações de perigo que não têm trazido, por casualidade, 
consequências visíveis, de modo repetitivo (Halpern-Felsher 
et al., 2001; Silva & Lima, 1997). Em Portugal, os estudos 
sobre as questões ambientais publicados nos últimos anos 
indicam que também há uma aparente diminuição da 
percepção do risco como resultado de uma insensibilização 
com origem na exposição continuada a situações de risco 
(Lima, 2004).

A vulnerabilidade está igualmente relacionada com a 
capacidade dos actores sociais para lidar com processos 
de mudança, para se organizarem e encontrar soluções, 
preferencialmente colectivas, gerirem potenciais conflitos, 
ou seja, para criar as condições para uma gestão sustentável 
dos riscos ambientais. Por gestão sustentável dos riscos 
ambientais entende-se uma forma de governação dos 
territórios de modo a encontrar um equilíbrio de longo 
prazo entre os factores de desenvolvimento socioeconómico 
das populações e a mitigação das ameaças da escassez 
ambiental ou dos eventos extremos, devendo-se atender 
ao potencial intrínseco do conflito (Craveiro, 2007: 124). 

Figura 5. Vulnerabilidade Social da População Residente junto à 
linha de costa, Costa da Caparica.
Figure 5. Social Vulnerability of the Inhabitants near the coastline, 
Costa da Caparica.

Figura 6. Vulnerabilidade Social da População Residente junto à 
linha de costa, Espinho.
Figure 6. Social Vulnerability of the Inhabitants near the coastline, 
Espinho.
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A questão do conflito recoloca, aliás, a questão da eficácia 
do Estado numa nova ordem política conjugada com a 
governação ou a participação activa dos cidadãos e dos seus 
grupos de interesse (Bredariol e Vieira, 2006: 33), devendo 
assim a participação pública integrar os processos de gestão 
sustentável dos riscos.

O entendimento que os residentes têm dos processos de 
erosão costeira será aferida com recurso a uma classificação 
de conteúdos resultantes da participação do público em 
instrumentos de ordenamento do território para a protecção 
e valorização das zonas costeiras. Os relatórios de participação 
pública na discussão dos POOC discriminam os agentes que 
participaram, a título individual ou institucional, sendo 
interessante confrontar os tipos de argumentação desenvolvida 
pelos diversos agentes. Mas fundamentalmente a consulta dos 
POOC sustentou a selecção de interlocutores privilegiados e 
forneceu uma primeira aproximação ao sistema de actores, 
dando a perceber a valorização das questões geradoras de 
conflito ou consenso e o número e natureza das instituições 
envolvidas, como do tipo de questões que os particulares 
apresentaram de forma nominal. O projecto RENCOASTAL 
privilegia a realização de entrevistas exploratórias e outras 
técnicas de auscultação directa das populações ou grupos 
vulneráveis (sessões com grupos focais) e a inquirição por 
frentes marítimas urbanas, em zonas de risco.

Foram, assim, realizadas entrevistas a um sistema de actores, 
residentes, representantes de interesses específicos, gestores e 
decisores sobre os diferentes tipos de intervenção (intrusivas 
ou colaborativas) para a defesa das zonas costeiras e das 
actividades humanas nelas situadas. Entre Julho e Setembro 
do ano de 2011 realizaram-se 25 entrevistas exploratórias, 
envolvendo essencialmente a Costa da Caparica e 2 em 
Espinho, ao Presidente da Câmara Municipal e ao Presidente 
da Junta de Freguesia de Paramos. A maior incidência na 
Costa da Caparica prende-se com o facto de se constituir 
como palco privilegiado de conflitos (a propósito dos Parques 
de Campismo e das recentes intervenções de valorização 
urbana e de protecção costeira, prevendo-se a deslocalização 
dos referidos Parques e tendo-se consolidado uma ocupação 
do sector da hotelaria e restauração, assim como a inibição 
de aspectos tradicionais associados à arte xávega de tracção 
motora, em plena praia, de redes de pesca). Auscultaram-
se 23 entidades na Costa da Caparica (destacando-se 
associações ligadas a actividades empresariais da restauração, 
com 6 entrevistas, e entidades de representação política ou 
autoridades locais, igualmente com 6 entrevistas, mais 4 
entrevistas a dirigentes de associações de surf e campismo, 
3 a associações de moradores, 1 a sindicato de pescadores 
e 2 a associações de interesses culturais sobre a defesa das 
tradições locais, sobretudo com a protecção da arte xávega 
e do tipo de construção de apoio à actividade da pesca). As 
restantes entrevistas serviram como pontos de aferição para 
os outros casos de estudo, prevendo-se para breve contactos 
mais intensivos em Faro e Espinho, no sentido de explorar a 
realização de reuniões com pescadores (grupos focais), como 
na Costa da Caparica. 

As entrevistas exploratórias incidem sobre temas gerais, 
sobre as causas e consequências da erosão costeira, e algumas 
questões específicas sobre a identificação das zonas de risco 
na Costa da Caparica e a equidade na distribuição dos 

custos e medidas adaptativas. Os resultados auxiliam, neste 
momento, a estruturação de um inquérito a lançar em frentes 
marítimas urbanizadas nos casos de estudo, e extraem-se 
questões críticas para a reunião com os grupos focais. O guião 
da entrevista discrimina-se em perguntas sobre a evolução da 
linha da costa (percepção da erosão costeira ao longo dos 
anos e eventos danosos), causas e consequências, assim como 
uma avaliação social sobre medidas de protecção, papel das 
entidades envolvidas e os valores ou interesses a proteger.

Uma das questões gerais sobre a percepção das causas 
(«em seu entender quais são as principais causas da erosão 
costeira?») indicia um fraco conhecimento sobre as mesmas, 
atribuindo-se a responsabilidade ao mar, e ao seu cíclico 
comportamento («Sempre existiram maresias e temporais, o 
mar entrava pela terra porque não havia nada para o suster, 
por essa razão foi feita a muralha», conforme avança um 
representante de pescadores na Costa da Caparica ou, de 
acordo com as palavras de um dirigente de uma associação 
em defesa da arte xávega e dos chamados palheiros dos 
pescadores, «Somos casas de praia, não de campo nem de 
cidade. Quando falamos em recuar queremos dizer recuar a 
distância necessária para estarmos salvaguardados do avanço 
do mar. Que para nós nunca foi preocupação [o avanço do 
mar] porque já estamos habituados»). 

Relativamente a causas antrópicas, é abundantemente 
referido no local, pelos pescadores e associações de interesses 
culturais, a extracção de areias entre a Trafaria e o Bugio, o que 
segundo a opinião recolhida veio agravar a vulnerabilidade da 
Costa da Caparica à agitação marítima, embora o mar continue 
sempre a ser o principal agente responsável («tínhamos uma 
grande ilha de areia, mas com as obras da Expo e com as 
obras feitas em Oeiras […]», representante dos pescadores). 
Outra causa antrópica referida é a construção em altura e 
a ocupação urbana sobre a orla costeira, o que se entende 
pela oposição entre um estilo de vida mais tradicional e 
comunitário e o destino das zonas costeiras, objecto de férias 
massivas e lugar adensado por novas construções urbanas 
(«Nós como pescadores acreditamos que a construção pesada 
dá origem à erosão, porque a Sul da costa da Caparica, temos 
as dunas e as praias praticamente intactas, e aí não houve 
construção pesada», mesmo dirigente de pescadores).

Relativamente às consequências é quase sempre referido 
o recuo das áreas de praia, mas não a inundação de zonas 
habitacionais consolidadas, uma vez que tem competido às 
entidades estatais a protecção de pessoas e bens, custe o que 
custar, defendendo-se a solução extrema do amuralhamento, 
onde for necessário, como em frente à zona mais densamente 
urbanizada. Contudo, os pescadores criticam a edificação 
sobre a «muralha», com «bunkers», numa alusão clara aos 
novos restaurantes da linha da Costa da Caparica, e acentuam 
mais uma vez a relação, apesar de espúria, entre a construção 
urbana e a erosão costeira (a retenção de sedimentos, por 
obras hidráulicas ao longo do leito dos rios, tem contribuído 
muito mais para a erosão costeira, enquanto causa provocada 
pela acção humana;a construção humana representa, mais, 
um sinal de vulnerabilidade e de exposição ao risco que um 
factor de causa). 

Por seu turno, proprietários da restauração argumentam 
em favor da valorização urbana da Costa, como tem 
acontecido, salvo no que diz respeito à questão do areal 
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que devia merecer uma maior alimentação artificial, para 
se evitarem «comentários negativos» de quem visita a 
Caparica (como referido por um proprietário de um dos 
novos restaurantes). Regista-se, aqui, a potência conflitual 
entre interesses, e entre formas de ocupação do território 
(entre casas antigas de pescadores, sobretudo na Fonte da 
Telha, mais a ocupação a Norte para campismo e as novas 
construções para restauração, sobre a muralha, e as novas 
unidades hoteleiras). Está também em causa um sentido 
de equidade ambiental na distribuição dos danos e custos 
derivados da erosão costeira e das medidas de protecção. 
Neste sentido, a actividade de campismo parece claramente 
prejudicada («O paredão está mesmo a ceder, não vai aguentar 
muito mais tempo  […], estamos preocupados porque, 
mesmo em frente ao Parque, a água chega lá de certeza nas 
marés vivas; Em Novembro passado [2010] a água entrou, 
um pouco no parque pela primeira vez»: dirigente de Parque 
de Campismo). Também a actividade da pesca, por escassez 
de praia (as redes costumavam ser arrastadas para terra com 
tractores na praia ou tracção animal) e proibições sucessivas 
sobre essas práticas se sente afectada.

Contudo, quanto à urgência de protecção não se detectam 
dissensões locais, antes a percepção unânime (por parte dos 
representantes de interesses económicos ou culturais) que 
compete ao Estado tomar medidas, embora o sentido dessas 
medidas deva estar conformado à defesa das ocupações 
e actividades existentes. A visão de responsáveis políticos 
mais próximos das populações (representantes de Juntas 
de Freguesia) não difere destas apreciações gerais. Segundo 
um dos autarcas locais, «Existe um recuo de costa efectivo, 
e existe outra coisa que é a subida de nível dos Oceanos, e 
estas duas coisas em conjunto são explosivas. Ou se entra por 
uma defesa costeira pura e dura, ou então estamos sujeitos 
a que a resistência que será oferecida à violência do mar seja 
de curta duração». 

Apenas dirigentes de organismos do poder central 
desenvolvem uma apreciação menos comprometida com 
as expectativas locais, e uma valorização ambiental que, 
em último recurso, apela directamente à contribuição das 
populações locais, não se inibindo de se defender uma taxa 
de litoralização ou a proibição de novas construções. Por seu 
lado,os representantes de interesses locais ou de associações 
culturais rejeitam custear soluções adaptativas, cabendo essa 
tarefa às entidades centrais.

No entanto, o número total das entrevistas realizadas 
não é suficiente para estruturar oposições mais vincadas, 
constituindo-se como uma primeira aproximação aos actores 
no terreno e ferramenta de extracção de questões críticas para 
as fases de inquirição que estão em preparação. Estas questões 
críticas reportam-se aos modelos de desenvolvimento urbano 
e ao balanço entre os factores ambientais e os interesses 
locais. Estes interesses locais argumentam pela defesa 
intransigente de medidas adaptativas que impliquem a não 
cessação de actividades e a permanência da ocupação urbana. 
A valorização destes factores sociais contraria soluções 
adaptativas que envolvam a relocalização de actividades e o 
recuo de formas de ocupação, como no caso das ocupações 
amovíveis e construções com materiais menos resistentes 
(Parques de Campismo e palheiros), denotando-se já aqui 
a presença de uma conflitualidade aberta com recurso à 

judicialização dos direitos de uso e ocupação adquiridos. 
Estão em causa, assim, apreciações de ordem social 

associadas à equidade ambiental, pois as intervenções levadas 
a cabo no território acabam por favorecer uns e afectar 
negativamente outros. Este sentimento de desigualdade em 
relação à distribuição dos custos ambientais e alterações 
programadas de uso e ocupação dos territórios é, como 
ilustrado atrás, mais marcante entre ocupações menos 
estruturantes e actividades menos pesadas e as outras 
actividades que se julgam promovidas pelas políticas urbanas 
e formas de protecção costeira (novos locais de restauração 
sobre estrutura de protecção, maior segurança contra 
inundações para zonas urbanas consolidadas). 

Estas considerações não são extrapoláveis para os outros 
casos de estudo (Espinho e Faro), mas suportam uma 
análise dos conflitos ambientais baseada no antagonismo de 
interesses e na percepção dos impactos sociais das alterações 
das condições ambientais assim como das medidas de 
protecção costeira. Apenas o aprofundamento dos momentos 
de inquirição e do contacto directo com grupos locais pode 
(melhor) fundamentar que a agudização dos conflitos 
ambientais resulta da sobreposição entre vulnerabilidades 
sociais e desfavorecimentos ambientais, como consequência 
quer da agitação marítima e recuo da linha da costa quer 
como produto das opções adaptativas que, eventualmente, 
valorizam (ou acabam por valorizar numa primeira fase) os 
aspectos económicos ligados ao turismo e a segurança das 
ocupações urbanas mais densas e consolidadas em detrimento 
de ocupações amovíveis e actividades do sector primário. 
Deste modo, é igualmente importante, para o projecto em 
curso, aprofundar a metodologia da construção estatística de 
índices de vulnerabilidade, jogando com diversos factores 
sociais, geomorfológicos e da agitação marítima, incluindo-
se igualmente como factor de ponderação a percepção 
social do risco. Neste caso, e como resultado das entrevistas 
exploratórias, a indisponibilidade dos grupos locais para o 
custeamento de soluções adaptativas e de protecção costeira 
deve ser entendida como indicador de vulnerabilidade social, 
entre outros associados a ocupações territoriais e condições 
habitacionais.

ConClusões 

As comunidades abrangidas pelo projecto são 
potencialmente vulneráveis às consequências da erosão 
costeira não só porque vivem em áreas onde estes processos 
de erosão estão activos mas também pelas formas de 
ocupação humana e dependência das actividades face a 
condições de amenidade ambiental. Apela-se, de forma geral, 
a uma forte intervenção do Estado no desenvolvimento de 
medidas de protecção da orla costeira, solicitando um tipo 
de intervenção pesado por parte da engenharia civil, em 
desfavor de outros investimentos ou opções adaptativas. 
No entanto, a crise económica actual pode conduzir à não 
disponibilização de verbas e ao adiar de soluções. A erosão 
costeira caracteriza-se por ser um risco gradual e progressivo, 
exigindo que se adoptem medidas mitigadoras (o recuo 
das formas de ocupação humana é uma medida possível) e 
não apenas adaptativas, de reforço de estruturas pesadas de 
protecção ou de reparação dos danos. Aliás, crê-se que os 
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custos reparadores serão extremamente mais elevados, tendo 
em conta que a remediação dos danos é mais onerosa que o 
desenvolvimento de acções preventivas. 

Há, contudo, que conciliar interesses sociais e 
dependências ambientais, requerendo-se mecanismos de 
auscultação social e a identificação de vulnerabilidades. As 
políticas de ordenamento do território são mais sensíveis à 
gestão dos riscos naturais e induzidos, enquanto certamente 
se densificam regulamentações técnicas na senda de alertas 
sobre as alterações climáticas e os riscos ambientais, mas 
o carácter potencial dos conflitos ambientais não deve ser 
subestimado 

Refira-se que um dos objectivos do projecto é não apenas 
o estudo dos conflitos, e das formas de regulação ambiental, 
mas também contribuir para o desenvolvimento de uma maior 
sensibilidade ambiental, através da ponderação de factores de 
vulnerabilidade, e reuniões com grupos sociais e responsáveis 
por interesses locais. Crê-se que a sustentabilidade e a resiliência 
das zonas costeiras não dispensam a percepção do risco pelas 
populações, mas a questão essencial parece prender-se com 
a equidade ambiental e os impactos sociais das medidas a 
adoptar Outra questão a explorar nos próximos momentos 
de inquirição, como com maior pormenor na ponderação de 
factores para a construção de índices de vulnerabilidade, diz 
respeito ao confronto de soluções mitigadoras e adaptativas, 
entre perspectivas de intervenção mais pesada ou menos 
intrusiva.

O risco de erosão costeira caracteriza-se por uma acção 
combinada, entre factores naturais e sociais, de exposição 
humana gradual e progressiva, registando-se um importante 
diferimento entre as causas (múltiplas e dispersas no espaço 
e no tempo) e a visibilidade dos danos. Este diferimento 
dificulta também, por um lado, uma assunção mais clara 
da consciência do risco, e do sentido da responsabilidade 
humana. Por outro, o acentuar de factores de incerteza sobre 
alterações climáticas e soluções futuras parece desfavorecer 
investimentos mais urgentes, e debates mais alargados sobre 
as formas de prevenção e protecção da orla costeira.

Finalmente, parece ainda ressaltar uma forte correlação 
entre os interesses sociais defendidos, na dependência das 
suas localizações no território, e os argumentos invocados. 
Deste modo, embora os conflitos ambientais se expressem 
por novos factores de desigualdade e não estruturem, 
necessariamente, uma oposição inter-classista (uma vez que 
a dependência ambiental das actividades é determinante 
por sobre as posições socialmente estratificadas), estes 
conflitos reproduzem ainda o estafado argumento clássico 
(o ser determina a consciência) que associa intimamente 
a experiência dos actores sociais ao seu tipo de discurso e 
acção. 

A exploração das dependências ambientais e da percepção 
do risco devem igualmente pesar na construção de índices 
de vulnerabilidade, para além das variáveis tradicionais 
ligadas a condições sociais ou demográficas, assim como a 
existência de estruturas de protecção costeira. A experiência 
dos actores reflecte-se também na percepção do risco e 
deve condicionar a posição face a medidas de prevenção e 
protecção, dimensões que merecem uma melhor exploração 
no âmbito do projecto.

Ressalve-se, ainda, que a erosão costeira e, duma forma 
geral, a sustentabilidade das formas de humanização dos 
territórios reforçam elementos de incerteza perante um 
futuro que permanece, em si, indeterminado. Acentuam-
se, pois, dimensões de conflito associadas à disputa dos 
factores de favorecimento e à visibilidade imediata das 
formas de protecção face aos riscos ambientais, com recurso 
a intervenções pesadas que são as que melhor sufragam o 
sentimento de segurança. 
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RESUMO

Neste trabalho, descreve-se a metodologia desenvolvida para a avaliação do risco associado à ocorrência de galgamentos de estruturas 
portuárias e costeiras que foi implementada no sistema integrado de apoio à decisão na gestão portuária e costeira, GUIOMAR.

Componente básica desta metodologia é a caracterização da agitação marítima incidente no trecho da estrutura em estudo e a 
estimação dos valores correspondentes do caudal médio galgado por unidade de comprimento do coroamento daquela estrutura. A 
determinação da agitação marítima é efetuada recorrendo a uma metodologia de acoplamento de modelos numéricos de propagação de 
ondas, com base em dados de agitação marítima provenientes de bóias ou de modelos regionais de previsão da agitação. O cálculo dos 
galgamentos é efetuado com recurso a uma ferramenta baseada na análise de redes neuronais.

A avaliação simplificada do risco dos galgamentos aqui apresentada resulta da combinação dos valores da probabilidade e das 
consequências associados à ocorrência de caudais médios galgados que ultrapassam um determinado limiar de caudal galgado. Embora 
a definição deste limiar dependa das consequências dos galgamentos para a zona em estudo, considera-se apenas um valor para as 
consequências da ultrapassagem do limiar fixado, sem refletir a expectável variação dos prejuízos com o valor do caudal galgado. A 
probabilidade de excedência do limiar é determinada calculando o quociente entre o número de estados de agitação marítima incidentes 
na estrutura em que tal ultrapassagem ocorreu pelo número total de estados de agitação marítima incidentes na zona em estudo.

Uma vez obtido o valor do risco é possível representar graficamente o grau de risco e o grau de aceitabilidade desse mesmo risco em 
cada zona e estrutura estudada. Esta informação é crucial do ponto de vista de planeamento a longo prazo de intervenções em zonas 
portuárias ou costeiras .

Testou-se a metodologia com três trechos distintos de estruturas de proteção costeira ou portuária existentes na baía da Praia da 
Vitória, Ilha Terceira, Açores, onde se localiza o porto da Praia da Vitória. Os trechos estudados são: a secção do molhe sul do porto que 
protege diretamente o cais 12, um trecho da proteção marginal da baía diretamente em frente à entrada da baía da Praia da Vitória e o 
trecho corresponde ao perfil corrente do enraizamento do esporão existente na mesma zona. Em qualquer dos trechos estudados, avaliou-
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1.  INTRODUÇÃO

A determinação dos galgamentos de estruturas marítimas 
em zonas portuárias e costeiras é um assunto de elevada 
importância para a avaliação, quer do risco de falha das 
próprias estruturas, quer dos riscos associados à inundação 
destas zonas. Este é um assunto premente em Portugal, dada 
a severidade do clima de agitação marítima, a extensão da 
sua costa, a concentração da população e das atividades 
económicas na zona costeira e a importância dos portos para 
a economia nacional. Com efeito, situações de emergência 
provocadas pelo estado do mar são frequentes, tornando clara 
a necessidade de prever situações de risco em zonas portuárias 
e costeiras, de realizar mapas de risco para apoio à decisão das 
entidades responsáveis e de emitir atempadamente alertas, 
minimizando a perda de vidas e reduzindo os prejuízos 
económicos e ambientais. 

No âmbito das atividades portuárias, a preocupação com o 
galgamento de estruturas marítimas resulta dos prejuízos que 
lhe podem estar associados: inoperacionalidade do posto de 
acostagem, danos nos equipamentos ou edifícios protegidos 
pelas estruturas galgadas, danos em navios amarrados.

A adoção de medidas mitigadoras desses efeitos deve 
resultar da estimação dos prejuízos associados aos mesmos, 
a qual só é razoável quando se leva em conta o carácter 
aleatório das características dos estados de agitação marítima 
incidentes. Por essa razão, o planeamento e gestão de 
intervenções nas infraestruturas portuárias devem apoiar-
se nos resultados da análise do risco, uma quantidade cuja 
definição mais simples é o produto da probabilidade de 
ocorrência do acontecimento considerado perigoso pelo 
prejuízo associado a esse acontecimento. 

O presente trabalho visa contribuir para caracterização 
do risco associado à ocorrência de galgamentos de estruturas 
portuárias e costeiras. A metodologia que tem vindo a ser 
desenvolvida no LNEC, (Neves et al., 2010) para avaliação 
de riscos associados aos efeitos da agitação marítima nas 
atividades costeiras e portuárias é aplicada na avaliação do 
risco associado ao galgamento de vários trechos do contorno 
da baía da Praia da Vitória, na ilha Terceira do arquipélago 
dos Açores (Figura 1).

Considerando cada um daqueles trechos como um 
sistema físico, fundamental na aplicação desta metodologia 

se o risco associado ao galgamento provocado pela agitação marítima incidente, sendo esta caraterizada pelas previsões correspondentes 
aos anos de 2009 e de 2010.

Verificou-se que a metodologia aqui apresentada é simples e eficaz e que pode ser facilmente estendida a outros tipos de risco 
(navegação, inundação, etc.). Mais ainda, a metodologia agora implementada no sistema GUIOMAR constitui mais um passo e um 
contributo valioso no sentido de o tornar um sistema mais robusto e eficaz de apoio à gestão portuária e costeira.

Palavras-chave: Avaliação de risco, GUIOMAR, Propagação de ondas, Modelos neuronais.

ABSTRACT 

The present work describes the methodology developed to assess the overtopping risk of port and coastal structures that was implemented on 
GUIOMAR, an integrated decision support system for port and coastal management, developed by the National Laboratory for Civil Engineering 
(LNEC), Portugal, whose focus is to prevent and support the management of emergency situations and the long-term planning of interventions in 
the study area.

The incident wave climate and the corresponding mean overtopping discharges per unit length of the crest of the studied structure are the basis of 
the above referred methodology.

The sea state determination is performed by coupling numerical wave propagation models using input wave data from wave-buoys or regional 
forecast wave models. The overtopping calculation is carried out with the NN_OVERTOPPING2 tool, which is based on neural network modelling. 
This tool was developed as part of the European project CLASH to predict Froude-scaled mean wave overtopping discharges, q, and the associated 
confidence intervals for a wide range of coastal structure types (such as dikes, rubble mound breakwaters, and caisson structures). In addition, 
prototype mean overtopping estimations, allowing for scale and model effects, are provided.

The presented overtopping risk assessment methodology is based on four major steps: (i) the determination of wave overtopping over the studied 
structure considering the incident sea waves in the period between 2009 and 2010; (ii) the determination of the probability of overtopping exceeding 
pre-determined thresholds and corresponding probability levels; (iii) the establishment of the levels of consequences associated to the occurrence of 
overtopping that exceeds those thresholds; (iv) the combination of the above steps to assess overtopping risk levels.

Once obtained the risk level, it is possible to plot it on a map, as well as the acceptability level of that risk in each studied zone or structure. This 
information is crucial for the management of long-term interventions on port and coastal areas. 

The methodology was tested for three different structure cross-sections of the port and bay of Praia da Vitória, at Terceira Island, Azores: the cross-
section of the south breakwater that directly protects the dock 12 of the port, the cross-section of the seawall directly in front of the entrance of the bay 
of Praia da Vitória and the cross-section of the root of an existing groyne in the same area. In all studied sections, the risk of overtopping caused by the 
incident sea waves was characterized for the two-year period between 2009 and 2010.

The presented methodology proved to be simple and effective enabling the easy extension to other types of risk (navigation, floods). Moreover, the 
methodology implemented on the GUIOMAR system is a step forward and a valuable contribution to make a more robust and effective support to 
the port and coastal management.

Keywords: Risk Assessment, GUIOMAR, Wave propagation, Neural network models.
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é a caracterização das entradas do sistema, a agitação 
marítima incidente em cada trecho, e a determinação da 
resposta do sistema – o caudal médio galgado por unidade 
de comprimento do coroamento do trecho – a essa agitação 
incidente. Enquanto a determinação da agitação marítima é 
efetuada recorrendo a uma metodologia de acoplamento de 
modelos numéricos de propagação de ondas, partindo das 
características daquela agitação ao largo obtidas de medições 
com bóias ou estimadas com modelos regionais de previsão 
da agitação marítima, a determinação do caudal médio 
galgado pode ser efetuada recorrendo a resultados de modelos 
numéricos, de modelação física, formulações empíricas ou 
baseadas na utilização de redes neuronais. Neste trabalho, 
recorreu-se à aplicação de uma ferramenta desenvolvida com 
base em redes neuronais.

Finalmente, a avaliação do risco é baseada na combinação 
entre os valores de probabilidade e consequências relativos à 
superação de um determinado limiar de caudal galgado, que 
tem de ser estabelecida para cada zona de estudo e estrutura 
marítima. Todo este processo é controlado pelo sistema 
GUIOMAR, Zózimo & Fortes, 2007; Neves et al., 2009, 
2010. 

Neste artigo, no ponto 2, descrevem-se a metodologia 
de avaliação do risco e o sistema GUIOMAR. No ponto 
3 são apresentados o caso de estudo, a metodologia de 
cálculo da agitação marítima, o consequente galgamento 
das estruturas estudadas e os resultados da avaliação de risco 
para o galgamento dessas estruturas. Por fim, no ponto 4 são 
apresentadas as conclusões do trabalho e uma referência aos 
futuros desenvolvimentos.

2.  METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RISCO

2.1.  Generalidades

Considere-se um quebra-mar de taludes sujeito à ação da 
agitação marítima, caraterizada por uma altura significativa 
(Hs), um período de pico (Tp) e uma direção média do 
período de pico (DIR). Em consequência dessa agitação 
marítima ocorrem galgamentos sobre o coroamento desse 
quebra-mar caracterizados por q, o caudal médio galgado 
por unidade de comprimento do coroamento desse quebra-
mar. Consoante o valor de q assim variarão os prejuízos 
provocados pelo galgamento c = c(q ).

Figura 1. Zona de estudo.
Figure 1. Study Area.
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Se as grandezas que condicionam o caudal médio galgado 
(q) têm caráter aleatório, isto é, se Hs, Tp ou DIR para cada 
estado de agitação incidente no quebra-mar podem ser 
consideradas variáveis aleatórias, então também q pode ser 
considerada uma variável aleatória e é possível definir a 
função densidade de probabilidade para q, por exemplo f(q ). 
A mesma função servirá também para o cálculo do risco, 
R, ou seja, do valor esperado do prejuízo c(q ) associado à 
ocorrência de galgamentos:

Esta é a abordagem mais comum para a avaliação do risco 
sendo por isso a utilizada neste trabalho e a implementada 
no sistema GUIOMAR.

Do exposto acima, fica clara a necessidade de estabelecer 
a chamada função de resposta do sistema relacionando as 
características da agitação marítima incidente no quebra-mar 
e a variável determinante da ocorrência de acontecimento 
perigoso (neste caso, o caudal médio galgado por unidade de 
comprimento do coroamento). Como se verá mais à frente, 
para a avaliação daquele caudal não há uma expressão única 
válida para todos os tipos de quebra-mares de taludes. 

Com a função resposta é possível determinar a sequência 
de caudais médios galgados por unidade de comprimento 
do coroamento correspondente a uma sequência de estados 
de agitação com uma duração padrão (3 horas) incidente 
no quebra-mar. Tomando essa sequência de caudais médios 
galgados como uma amostra representativa de todos os caudais 
galgados que podem ser observados no troço da estrutura em 
estudo e utilizando uma abordagem frequencista, é possível 
calcular a probabilidade de galgamento daquele troço do 
quebra-mar pelo quociente do número daqueles estados de 
agitação da amostra em que o limiar pré-estabelecido foi 
ultrapassado pelo número total dos estados de agitação na 
amostra. Está subjacente a esta abordagem a independência 
entre caudais galgados correspondentes a cada um daqueles 
estados de agitação.

2.2.  Avaliação qualitativa do risco

Para tornar a escala do risco mais interessante do ponto 
de vista de planeamento, permitindo a utilização de diretivas 
para avaliação da aceitabilidade do risco (Quadro 1), utiliza-
se, em vez da probabilidade de ocorrência do acontecimento 
perigoso, P1, o grau de probabilidade de ocorrência e, mais 
relevante para a uniformidade da escala de risco, em vez do 
prejuízo associado ao mesmo acontecimento perigoso, c1, 
utiliza-se um grau de consequências.

Tem-se então: 

0
R f(q)c(q)dq

+∞
= ∫ (1)

Como é natural, assumiu-se que é possível qualquer 
valor positivo para a variável q ou para o prejuízo associado 
à mesma, sendo, por isso, a variável c uma variável aleatória 
contínua.

Na falta de melhor informação sobre os prejuízos 
associados a todos os valores de q, poderia atribuir-se um 
valor ao prejuízo por gama de q, isto é:

(2)

0 0q q c ,≤ ⇒ = 0 1 1q q q c c ,< ≤ ⇒ = 1 2 2q q q c c< ≤ ⇒ =

1n n..., q q c c +< ⇒ =

vindo então o valor esperado da variável aleatória discreta

1 1 2 2 1 1n nR Pc P c ... P c+ += + + + (3)

Em que

1

0
2

1 0 1

2 1 2 1

1
n

q

q
q

q

n n q

P P( q q q ) f ( q )dq

P P( q q q ) f ( q )dq

P P( q q ) f ( q )dq
+∞

+

= < ≤ =

= < ≤ =

= < =

∫
∫

∫
M

(4)

Uma abordagem ainda mais simples consiste em 
considerar apenas como acontecimento prejudicial a 
ocorrência de um valor de q acima de um limiar pré-
estabelecido q0, assumindo-se que o prejuízo associado a esse 
acontecimento, c1, se mantém constante qualquer que seja o 
valor de q acima do mesmo limiar q0. Embora tal abordagem 
se possa classificar de muito grosseira, ela tem a vantagem 
de tornar o cálculo do risco no produto da probabilidade 
de ocorrência do acontecimento considerado perigoso (a 
variável observada ultrapassou o limiar pré-estabelecido), P1, 
pelo prejuízo associado a essa ocorrência, c1.

1 1R Pc= (5)

(6)
Grau de Risco = Grau de Probabilidade x Grau de Consequências

Do Quadro 1 ao Quadro 3, podem observar-se exemplos 
desses graus, que foram construídos com base em Neves et 
al., 2010, 2012.

Assim, a valoração qualitativa do risco de galgamento de 
uma estrutura marítima pode realizar-se da seguinte forma:

Divisão da zona em estudo em subzonas atendendo 1. 
à variabilidade espacial do valor admissível do caudal 
médio galgado por unidade de comprimento do 
coroamento que é estabelecido considerando o perfil 
transversal da estrutura e a utilização da zona protegida 
pela estrutura;
Determinação da probabilidade de ocorrência de 2. 
galgamentos não admissíveis, com base na resposta 
da estrutura à agitação incidente e nos limites 
mencionados no ponto acima, e classificação dessa 
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Grau de 
Risco Descrição Controlo do Risco (Guia de Orientação)

1 – 3 Insignificante Risco desprezável; não é preciso levar a cabo medidas de controlo de risco.

4 – 10 Reduzido Risco que pode ser considerado aceitável/tolerável caso se selecione um 
conjunto de medidas para o seu controlo.

15 – 30 Indesejável
Risco que deve ser evitado se for razoável em termos práticos; requer 
uma investigação detalhada e análise de custo-benefício; é essencial a 

monitorização.

40 – 125 Inaceitável
Risco intolerável; tem que se proceder ao controlo do risco (e.g. eliminar 

a origem dos riscos, alterar a probabilidade de ocorrência e/ou as 
consequências, transferir o risco, etc.).

Tabela 1. Avaliação da aceitabilidade do grau de risco obtido.
Table 1. Assessment of risk level acceptability.

Descrição Probabilidade de Ocorrência
(Guia de Orientação) Grau

Improvável 0 – 1% 1

Raro 1 – 10% 2

Ocasional 10 – 25% 3

Provável 25 – 50% 4

Frequente > 50% 5

Tabela 2. Graus de probabilidade de ocorrência de galgamentos 
não admissíveis.
Table 2. Probability levels for the non-admissible overtopping 
events.

probabilidade atendendo aos graus definidos na tabela 
de probabilidades de ocorrência;
Para cada subzona, multiplicação do valor do grau 3. 
de probabilidade de ocorrência pelo valor do grau de 
consequências para obter o grau de risco de ocorrência 
de galgamentos não admissíveis nessa subzona. Com 
os valores do grau de risco nas diversas subzonas 
podem construir-se mapas de risco.

Importa referir que os limites correspondentes aos graus 
nos quadros de probabilidade e de consequências, bem como 
o próprio número de graus, devem refletir as características 
do problema em análise.

2.3.  Metodologia implementada

A metodologia para a avaliação do risco da ocorrência de 
galgamentos de estruturas marítimas em desenvolvimento 
no LNEC contempla não só os passos listados acima mas 
também a necessidade de avaliação da resposta da estrutura 
em termos do caudal médio galgado por unidade de 
comprimento do coroamento da estrutura. Tal metodologia, 
que foi implementada no pacote numérico GUIOMAR 

(Zózimo & Fortes, 2007; Neves et al., 2009, 2010), é 
composta pelos 3 passos seguintes (Figura 2):

Definição do regime de agitação marítima incidente 1. 
nos pontos de interesse recorrendo a dados obtidos 
in situ e/ou a resultados de modelos numéricos de 
propagação de ondas;
Cálculo da resposta à agitação incidente dos sistemas 2. 
em estudo. No caso presente serão os galgamentos 
ocorridos na estrutura marítima;
Cálculo do grau de risco associado aos fenómenos 3. 
em estudo resultante da superação dos limiares 
predefinidos para cada uma das variáveis observadas.

Como o cálculo do grau de risco já foi explicado atrás, 
nos pontos seguintes descrevem-se apenas cada um das duas 
primeiras etapas.

2.3.1.  Regime de agitação marítima no interior do porto

O regime de agitação marítima no interior de um porto pode 
ser obtido com base em dados de agitação marítima medidos in 
situ (utilizando bóias-ondógrafo, por exemplo) ou ser definido 
com recurso a modelos numéricos de propagação de ondas. 
Como a primeira hipótese não é frequente, é usual a utilização 
de modelos numéricos que efetuam a transferência do regime 
de agitação marítima do largo (obtido por sua vez a partir de 
dados medidos ao largo ou de resultados de outros modelos 
numéricos aplicados a uma escala regional) para o interior do 
porto (Figura 3).

A utilização de um ou mais modelos numéricos de 
propagação de ondas depende das características da região em 
estudo (por exemplo, a dimensão do respectivos domínio de 
cálculo) e dos fenómenos envolvidos na propagação das ondas. 
No presente trabalho utilizou-se o modelo SWAN (Booij et 
al., 1999) e o modelo DREAMS, (Fortes, 2002) aplicados a 
resultados do modelo de previsão da agitação marítima à escala 
regional WAVEWATCH III, (Tolman, 1999). Todo o processo 
de preparação de dados, execução dos modelos numéricos, 
visualização dos resultados e obtenção dos regimes de agitação 
marítima no porto está incorporado no sistema de modelação 
da agitação marítima GUIOMAR, (Neves et al., 2009).
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Descrição

Consequências (Guia de Orientação)

Grau
Pessoas Ambiente Gestão portuária

Património

Edifícios Equipamentos Estrutura marítima Veículos

Insignificantes
Possibilidade 
de ferimentos 
muito ligeiros

Impacto 
ambiental 
desprezável

Alterações 
ligeiras nas 
atividades 
portuárias

Danos 
exteriores 

quase 
inexistentes

Danos quase 
inexistentes

Dano na zona 
ativa da estrutura 
não necessitando 

reparação

Danos 
quase 

inexistentes
1

Reduzidas Uma única 
lesão ligeira

Pequenos 
derrames (por 
exemplo de 

combustível)

Algumas 
alterações nas 

atividades 
portuárias; má 

publicidade para 
o porto a nível 

local

Danos 
interiores e 
exteriores 

insignificantes

Danos ligeiros 
que não implicam 

a paragem do 
equipamento; 
resolução de 

problemas quase 
imediata

Ocorrência de 
movimentos e 

quedas de blocos 
sem exposição 

de filtros; 
reparação imediata 

desnecessária

Danos 
insignificantes 

que não 
afetam a sua 

utilização

2

Sérias

Múltiplas lesões 
ligeiras ou uma 

única lesão 
grave

Algumas áreas 
com acesso 
proibido 
devido a 
poluição 

causada por 
derrames

Operações de 
carga e descarga 
condicionadas; 
possibilidade de 
paragem parcial 

do porto; má 
publicidade 
generalizada

Danos 
interiores 

moderados

Danos que 
implicam 

inatividade 
temporária do 

equipamento para 
reparação

Ocorrência de 
movimentos e 

quedas de blocos 
com exposição 

de filtros; 
superestrutura 

afetada mas sem 
movimentos 
significativos

Danos 
sérios com 

consequências 
na sua 

utilização, mas 
que não levam 
à sua paragem 

temporária

5

Muito sérias
Muitas lesões 
graves ou uma 
perda de vida

Episódios 
de poluição 

dentro e fora 
do porto com 
possibilidade 

de 
consequências 

irreparáveis 
para o 

ambiente

Impossibilidade 
de realização 
de operações 

de carga e 
descarga durante 
vários dias; má 
publicidade a 
nível nacional

Grandes danos 
no interior; 
estrutura 

do edifício 
afetada

Danos graves; 
inatividade 

prolongada do 
equipamento

Filtros afetados; 
movimentos 

substanciais da 
superestrutura

Danos 
exteriores 
sérios com 

consequências 
na sua 

utilização 
que levam a 

uma paragem 
prolongada

10

Catastróficas Muitas perdas 
de vidas

Derrames 
generalizados; 
contaminação 
muito grave; 

consequências 
irreparáveis 

para o 
ambiente; 

necessidade 
de ajuda 

internacional

Restrições 
muito sérias às 
operações de 

carga e descarga 
durante muito 

tempo; perda de 
trocas comerciais 
durante muito 

tempo; má 
publicidade 

internacional

Danos 
interiores 

muito graves; 
estrutura 

do edifício 
seriamente 

afetada; 
colapso 

iminente

Perda do 
equipamento 

(reparação 
impossível)

Colapso da 
estrutura

Danos sérios 
inviabilizando 

a sua 
utilização em 

definitivo

25

Tabela 3. Graus de consequências associadas à ocorrência de acontecimento perigoso.
Table 3. Levels of consequences for a dangerous event.
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2.3.2.  Galgamentos em estruturas marítima

Embora os modelos numéricos tenham vindo a 
tornar-se uma ferramenta interessante para a avaliação de 
galgamentos, ainda não existe um modelo numérico capaz 
de, simultaneamente, produzir resultados rápidos, precisos e 
eficientes a nível computacional.

Por essa razão, muitos dos procedimentos para avaliação 
do caudal médio galgado por unidade de comprimento do 
coroamento de uma estrutura marítima, q, ainda se baseiam 
nos resultados de ensaios em modelo de escala reduzida ou 
em observações de protótipo.

Estão disponíveis as chamadas formulações empíricas 
(Besley, 1999; Pullen et al., 2007) ou semiempíricas (Reis 
et al., 2008), bem como modelos baseados em resultados 
de redes neuronais (Coeveld et al., 2005). Enquanto nas 
formulações empíricas ou semiempíricas ainda se procura 
refletir nas mesmas alguns dos fenómenos condicionantes 
do galgamento, nas ferramentas baseadas em resultados de 
redes neuronais dispõe-se apenas de um procedimento de 
transformação de parâmetros de entrada do problema (por 

exemplo, as características geométricas do perfil da estrutura 
e os parâmetros definidores do estado de agitação incidente 
naquele perfil) na variável de saída (no caso, o caudal médio 
galgado por unidade de comprimento do coroamento da 
estrutura).

Com efeito, a rede neuronal é uma ferramenta matemática 
de modelação e identificação de sistemas físicos para os 
quais é difícil perceber o papel das variáveis de entrada 
no comportamento do sistema. Partindo de conceitos 
associados ao funcionamento do cérebro, a aplicação de tal 
ferramenta a um conjunto suficientemente extenso de “pares” 
(variáveis de entrada, variáveis de saída) permite encontrar 
as conexões entre as variáveis de entrada que originam os 
valores observados das variáveis de saída. Um subconjunto 
dos “pares” de dados é utilizado na chamada fase de “treino” 
da rede neuronal, em que são definidos os parâmetros e as 
ligações entre os neurónios da rede, que vão minimizar o 
erro entre o valor observado e o previsto com base na rede, 
enquanto os pares restantes são utilizados na fase de “teste” 
da rede onde se confirma a bondade das previsões fornecidas 
pela rede.

Neste trabalho, utilizou-se a ferramenta NN_
OVERTOPPING2 (Coeveld et al., 2005) baseada em 
redes neuronais e desenvolvida no âmbito do projeto 
europeu CLASH (Coeveld et al., 2005; Van der Meer et al., 
2005; Van Gent et al., 2005). Esta ferramenta processa os 
resultados produzidos por 700 redes neuronais fornecendo o 
valor médio, q, e intervalos de confiança daquela amostra de 
resultados. Para além destes parâmetros estatísticos do caudal 
médio galgado por unidade de comprimento do coroamento 
da estrutura, a ferramenta também estima o caudal médio 
galgado esperado no protótipo, i.e., o valor de q corrigido 
para ter em linha de conta alguns efeitos de escala (e.g. devido 
a escalar o tamanho do material do núcleo da estrutura de 
acordo com as suas dimensões e não com as velocidades no 
núcleo) e de modelo (e.g. a não consideração do vento no 
modelo físico) (de Rouck et al., 2005).

Cada uma daquelas redes neuronais foi “treinada” e 
“testada” utilizando um conjunto de dados obtido por um 
procedimento de amostragem “bootstraping” aplicado aos 
pares (valores de entrada, caudal médio galgado) contidos 
numa base de dados de 8400 valores de ensaios com modelo 
físico reduzido. Aquela base de dados contém informação 
de testes efetuados em vários laboratórios incluindo, para 
cada teste, informação relativa ao comportamento de vários 
parâmetros hidráulicos (por exemplo: características das 
ondas incidentes e medições dos caudais galgados), assim 
como a informação relativa às estruturas em estudo. A 
base de dados criada inclui ainda informação geral sobre a 
fiabilidade do teste e a complexidade das estruturas.

Todas as redes neuronais utilizam os mesmos 15 
parâmetros de entrada que incluem informação sobre a 
agitação marítima e a geometria da estrutura (Figura 4), o 
que lhes confere uma maior flexibilidade que as fórmulas 
empíricas/semiempíricas.

Para descrever a agitação marítima incidente na 
estrutura, são considerados três parâmetros: a altura de onda 
significativa espectral na base da estrutura (Hm0), o período 
médio de onda espectral na base da estrutura (Tm-1,0), e a 
direção de ataque da onda (β).

Figura 2. Metodologia para a avaliação do risco da ocorrência de 
galgamentos de estruturas marítimas.
Figure 2. Risk assessment methodology for the overtopping of mari-
time structures.

Figura 3. Metodologia de cálculo da agitação marítima no interior 
de um porto.
Figure 3. Methodology for sea-wave estimation inside a port.
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Para descrever a forma geométrica da estrutura, são 
considerados os 12 parâmetros (Figura 4): a profundidade 
da água em frente à estrutura (h), a profundidade da 
água no pé do talude da estrutura (ht), a largura do pé do 
talude (Bt), a rugosidade/permeabilidade do manto (γt), o 
declive da estrutura abaixo da berma (cot αd), o declive da 
estrutura acima da berma (cot αu), a largura da berma (B), a 
profundidade da água na berma (hb), o declive da berma (tan 
αb), o bordo livre da parte impermeável do coroamento da 
estrutura (Rc), o bordo livre do manto permeável da estrutura 
(Ac) e a largura do coroamento da estrutura (Gc).

Importa referir que tanto as tradicionais formulações 
empíricas como a análise de redes neuronais são ferramentas 
empíricas, isto porque têm como base um conjunto alargado 
de testes em modelo físico, limitando assim o cálculo do 
galgamento à gama de geometrias de estruturas estudadas 
e às condições de onda presentes nos ensaios em modelo 
físico.

2.4.  O Sistema GUIOMAR

O sistema GUIOMAR (Zózimo & Fortes, 2007; Neves 
et al., 2009, 2010) é um sistema de modelação da agitação 
marítima em zonas portuárias e costeiras e de avaliação 
do risco que ela representa para as diferentes atividades 
portuárias e costeiras. Foi, desenvolvido em linguagem de 
programação VBA (Visual Basic for Applications), num 
Sistema de Informação Geográfica (SIG). É composto por 
quatro componentes principais (Figura 5):

Um sistema de informação geográfica, e neste caso, o •	
software comercial de SIG ArcGISTM;
Um conjunto de seis módulos correspondentes a •	
diferentes modelos de propagação e deformação 
da agitação marítima com diferentes domínios de 
aplicação;
Uma interface gráfica (GUI), desenvolvida na •	
linguagem de programação VBA, responsável pela 
ligação entre o software SIG e os modelos numéricos 
de propagação de ondas, possibilitando: a) a execução 
dos modelos numéricos; b) o pré e pós processamento 
de dados e de resultados dos modelos numéricos; e c) 
a utilização de funcionalidades existentes no software 

SIG, tais como a análise e a visualização de dados e 
resultados, tanto em 2D como em 3D;
Um módulo, ainda em construção, que tem por •	
objetivo representar graficamente os níveis de risco 
obtidos seguindo a metodologia apresentada na secção 
anterior. A Figura 6 representa a barra de ferramentas 
do sistema GUIOMAR através da qual é possível 
aceder à área onde tal representação é feita. Até à 
data, é possível produzir gráficos para os movimentos 
verticais do navio e para o galgamento em bacias 
portuárias provocados pela agitação incidente (Neves 
et al., 2010, 2012).

Este sistema pretende ser uma ferramenta de planeamento 
de longo prazo e, por isso, fundamental para a gestão portuária. 
Recorrendo a séries temporais de agitação marítima de longa 
duração (anos), avalia as consequências dessa agitação para as 
atividades desenvolvidas e permite a construção de mapas de 
risco. Estes mapas servem de apoio à decisão das entidades 
responsáveis num ponto de vista de gestão a longo prazo.

Este sistema integrado já foi aplicado no âmbito da 
avaliação de risco para a navegação no interior de portos, 
nomeadamente na avaliação do risco para a navegação no 
interior do porto de Sines (Neves et al., 2010).

De realçar que este tipo de sistema permite o estudo de 
cenários de risco adotando-se trens de ondas totalmente 
hipotéticos, fundamentados em cenários de mudanças 
climáticas, extrapolações probabilísticas ou proveniente de 
resultados de modelos estocásticos.

3.  CASO DE ESTUDO

3.1.  Introdução

3.1.1.  Caracterização geral

A baía da Praia da Vitória localiza-se na costa este da 
Ilha Terceira, uma das nove ilhas do arquipélago dos Açores 
(Figura 7). É limitada a norte pela Ponta da Má Merenda 
e a sul pela Ponta do Baixio, tendo cerca de 3600 m de 
comprimento e 1700 m de largura máxima.

Enraizado na Ponta do Espírito Santo e com a direção 
norte-sul, foi construído, no início da década de sessenta, 
um molhe (o chamado molhe norte), com 560 m de 

Figura 4. Parâmetros de entrada da ferramenta NN_OVERTOPPING2 (http://nn-overtopping.deltares.nl/overtopping.aspx).
Figure 4.  Input parameters for the NN_OVERTOPPING2 tool (http://nn overtopping.deltares.nl/overtopping.aspx).
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Figura 5. Esquema do sistema GUIOMAR.
Figure 5. Components of the GUIOMAR system.

Figura 6. Barra de ferramentas GUIOMAR com opção para avaliação de risco e interface GUIOMAR para a representação gráfica dos 
níveis de risco.
Figure 6. GUIOMAR toobar for the risk assessment and GUIOMAR interface to risk map production.
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comprimento, destinado a dar abrigo às instalações portuárias 
de apoio à Base Aérea das Lajes. Mais tarde, na década de 
oitenta, foi construído um segundo molhe (o molhe sul), 
enraizado no lado sul da baía, próximo do forte de Santa 
Catarina, para abrigar as instalações portuárias dos sectores 
comercial e das pescas do porto da Praia da Vitória (Figura 
8). Este molhe tem cerca de 1300 m de comprimento e um 
traçado curvo, em planta.

Beneficiando do abrigo proporcionado por estes molhes e 
aproveitando parcialmente as instalações do primitivo porto 
de pesca, foi construída, no final da década de noventa, 
pela Câmara Municipal da Praia da Vitória, uma marina  
(Figura 7).

O interior da baía da Praia da Vitória, protegido pelos 
dois molhes exteriores, tem um comprimento de 2400 m e 
uma largura máxima de 1100 m. A linha de costa da baía 
caracteriza-se pela existência de uma defesa frontal aderente 
com cerca de 1 km de comprimento e de um campo de cinco 
esporões na zona central, em frente à abertura existente entre 
os molhes, que enraízam na defesa frontal, têm comprimentos 
diferentes, estão implantados segundo uma direção próxima 
de WSW-ENE e que são aqui referidos como esporões 1 a 
5, de sul para norte (Figura 9). No enraizamento do esporão 
3 encontra-se um edifício no qual funciona atualmente um 
bar. Entre alguns dos esporões existem praias estreitas, cuja 
quantidade de areia vai diminuindo à medida que se caminha 
para sul. A praia mais extensa localiza-se entre o esporão 5 e 
a marina (Figura 7).

Na Figura 10 apresenta-se o perfil-tipo da defesa frontal 
aderente e na Figura 11 o perfil correspondente à zona do 
enraizamento do esporão 3, junto ao edifício.

3.1.2.  Marés

As marés são do tipo semidiurno regular, sendo os 
seguintes os seus valores característicos no porto da Praia da 
Vitória:

PMMax +1.9 m (ZH)•	
PMAV +1.7 m (ZH)•	
PMAM +1.4 m (ZH)•	
NM +1.0 m (ZH)•	
BMAM +0.7 m (ZH)•	
BMAV +0.3 m (ZH)•	
BMMin +0.2 m (ZH)•	

Estes valores têm como base os valores característicos 
para o porto de Angra do Heroísmo apresentados no Roteiro 
da Costa de Portugal do Instituto Hidrográfico (único local 
da Ilha Terceira para onde há previsões das marés) e a relação 
entre as amplitudes nestes dois locais, segundo a mesma 
publicação.

3.1.3.  Regime de agitação ao largo

Segundo estudos realizados anteriormente para o 
porto da Praia da Vitória pelas empresas de consultoria 
(CONSULMAR e Morim de Oliveira, 2005; WW, 2007), 

Figura 7. Baía da Praia da Vitória.
Figure 7. Praia da Vitória bay.
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Figura 8. Vista aérea do porto da Praia da Vitória, com o molhe sul e o cais 12 em primeiro plano. Aspeto do coroamento do molhe sul 
e perfil transversal tipo deste molhe.
Figure 8. Aerial view of Praia da Vitória port, with the south breakwater and dock 12 in the foreground. View of the south breakwater crest 
and cross-section of this breakwater.

Figura 9. Campo de esporões localizados no centro da baía.
Figure 9. Groyne field at the centre of the bay.



Neves et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):291-312 (2012)

- 302 -

Figura 11. Perfil do esporão 3.
Figure 11. Cross-section of groyne 3.

Figura 10. Perfil tipo da defesa frontal.
Figure 10. Cross-section of the seawall.
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o regime médio de agitação ao largo do Grupo Central dos 
Açores caracteriza-se essencialmente por:

Predominância dos rumos compreendidos entre o N e •	
o W, direções em relação às quais o porto da Praia da 
Vitória se encontra bastante abrigado. De facto, deste 
quadrante provêm cerca de 65% das ondas, enquanto 
a frequência do quadrante entre o NE e o SE, de onde 
provêm as ondas que mais diretamente atingem o 
porto, é de apenas cerca de 10%.
Os escalões mais frequentes das alturas significativas •	
das ondas ao largo são os de 1 a 2 m e de 2 a 3 m, com 
percentagens de ocorrência de cerca de 30% cada, 
seguindo-se o escalão de 3 a 4 m, com percentagens 
da ordem dos 15%. A percentagem de ondas com 
alturas significativas superiores a 5 m é da ordem de 
10%. Existe uma manifesta variabilidade sazonal da 
altura significativa das ondas ao largo, sendo os meses 
de Inverno aqueles que apresentam condições de 
agitação mais desfavorável.
A distribuição de períodos evidencia o facto dos •	
Açores se encontrar numa zona de geração de agitação, 
pois, os períodos das ondas são relativamente curtos, 
implicando ondas de grande declividade, como é 
típico daquelas zonas. Os períodos mais frequentes 
são os de 5 a 9 s, com percentagens de ocorrência da 
ordem de 75%. A frequência de ondas com períodos 
superiores a 11 s é muito reduzida (inferior a 2.5%).

3.1.4.  Tráfego marítimo do porto

O porto da Praia da Vitória constitui a maior estrutura 
portuária dos Açores, e a segunda maior a seguir à de Ponta 
Delgada, no que se refere ao movimento de navios e de 
mercadorias. Movimenta navios de carga contentorizada, de 
graneis líquidos e sólidos, de carga geral e de passageiros, 
sendo plataforma de ligação dos navios de passageiros 
inter-ilhas. Constitui, para além disso, uma plataforma de 
distribuição de mercadorias para as ilhas do grupo central, 
Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial. Em 2011 o porto da Praia da 
Vitória recebeu 1055 navios e embarcações, movimentando 
24816 TEUS, 91084 t de graneis líquidos, 246373 t de 
graneis sólidos, 69543 t de carga geral, 45370 passageiros 
inter-ilhas e 3729 passageiros de navios de cruzeiro.

O porto da Praia da Vitória apresenta vários cais e 
estruturas de atracagem que oferecem condições de manobra 
de trabalho e de abastecimento (água, electricidade e 
combustível), os quais apresentam as seguintes configurações: 
150 m de cais com profundidade a -7 m (ZH), podendo 
operar navios até 120 m; 200 m de cais com profundidade 
a -10 m (ZH), podendo operar navios até 150 m; 350 m de 
cais com profundidade -12 m (ZH), podendo operar navios 
até 270 m. Para além destas frentes de atracação, o porto 
da Praia da Vitória oferece três terminais concessionados 
a operações específicas, designadamente um terminal 
cimenteiro que opera através de um pontão dedicado ao 
abastecimento a dois silos para 7000 t (2 x 3500 t), onde 
atracam navios até 110 m à profundidade -7 m (ZH) com 
recursos a dois duques d´Alba, um terminal de trasfega para 
o parque de combustíveis da ilha Terceira que se situa a sul 
da estrutura portuária e um terminal dedicado ao tráfego 
local de mercadorias não contentorizadas.

Ainda no interior da bacia portuária, a oeste da 
estrutura comercial, beneficiando assim do abrigo que esta 
proporciona, situa-se um núcleo de pesca, o qual é servido 
por 345 m de cais a profundidades -6 m (ZH) e 230 m de cais 
a -4 m (ZH). Esta zona engloba ainda passadiços e espaços 
de estacionamento, rampa varadouro para embarcações 
artesanais e estruturas para reparação naval servidas por um 
elevador de navios com capacidade para 450 t.

3.1.5.  Situações de ocorrência de galgamentos

Atendendo à sua localização em relação à ilha onde se 
insere, bem como em relação ao regime da agitação marítima 
a que está sujeito, o porto da Praia da Vitória apresenta 
condições particulares de abrigo, as quais se reflectem na 
baixa frequência de dias de inoperacionalidade. De facto, e 
na história recente do porto, só em 2004, e pelo facto de se 
ter verificado o colapso do molhe de abrigo no decurso de um 
fenómeno meteorológico de particular severidade, é que a 
actividade do porto teve de ser interrompida por apenas dois 
dias. Pese embora as referidas condições de abrigo, verificam-
se, praticamente todos os anos, algumas circunstâncias de 
galgamento do coroamento do molhe de protecção no setor 
coincidente com a extremidade norte do cais 12, as quais, 
pelo facto da plataforma de trabalho ser suficientemente 
larga, apenas obriga à definição de um perímetro de proteção 
em relação à área inundada. Da mesma forma, e atendendo 
novamente à sua localização, o setor da bacia portuária onde 
se encontra o núcleo de pesca, incluindo as praias e defesas 
frontais adjacentes, sendo mais vulneráveis à ondulação 
de nordeste que se propaga para o interior da bacia, vêem, 
aquando da incidência deste tipo de ondulação, as suas 
estruturas de proteção serem mais solicitadas.

3.1.6.  Objetivo do caso de estudo

O objetivo do presente caso de estudo é ilustrar a aplicação 
a algumas estruturas marítimas do porto da Praia da Vitória 
da metodologia de avaliação do grau de risco associado 
ao galgamento num período de 2 anos (2009-2010). As 
estruturas marítimas consideradas foram o molhe sul do 
porto da Praia da Vitória frente ao cais 12 (cujo perfil-tipo 
é indicado na Figura 8) e a zona dos esporões da proteção 
aderente da baía (cujos perfis analisados se apresentam na 
Figura 10 e na Figura 11). 

Nas próximas secções aplica-se a metodologia de avaliação 
do risco ao galgamento (secção 2), começando por se efetuar 
a caracterização da agitação marítima junto às estruturas 
estudadas, com base em previsões da agitação marítima por 
modelos de propagação de ondas. Posteriormente, efetua-se 
o cálculo dos galgamentos em cada estrutura considerada 
(molhe sul, defesa frontal e enraizamento do esporão 3) para 
logo de seguida, se proceder à avaliação do risco associado 
a episódios de galgamento que excedam um limiar pré-
estabelecido de caudal galgado. De notar que esta aplicação 
foi efetuada apenas para dois anos de previsões de agitação 
marítima, pelo que os resultados obtidos apenas ilustram a 
metodologia, não podendo constituir a avaliação do risco da 
zona em estudo. 

O sistema GUIOMAR foi utilizado para o estabelecimento 
do regime de agitação marítima na zona próxima das 
estruturas em estudo e de avaliação do respetivo grau de risco. 
Para o cálculo dos galgamentos foi utilizada a ferramenta 
NN_OVERTOPPING2 que também foi executada a partir 
do sistema GUIOMAR. 
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3.2.  Caracterização da agitação marítima local

A caracterização da agitação marítima com o sistema 
GUIOMAR passa por utilizar os resultados das previsões 
de agitação marítima ao largo da zona considerada para o 
período correspondente aos anos de 2009 e 2010 através de 
modelo WAVEWATCH III (Tolman, 1999) que juntamente 
com dados de vento do modelo MM5 (Tolman, 1999) 
forneceram os dados a transferir para o interior da baía 
com recurso a dois modelos de propagação e deformação da 
agitação marítima: o modelo SWAN e o modelo DREAMS 
(Fortes, 2002). O nível de maré foi considerado constante ao 
longo dos dois anos analisados e igual a +1.4 m (ZH), isto é, 
o nível médio acrescido de uma sobrelevação meteorológica 
de 0.4 m. Assim, obtiveram-se as séries temporais das alturas 
significativas da agitação marítima prevista nos pontos P1 – 
frente ao trecho do molhe sul que protege o cais 12 (fundo 
à cota -18.0 m (ZH)), P2 - defesa frontal (-1.4 m (ZH)) 
e P3 – enraizamento do esporão 3 (-1.0 m (ZH)), Figura 
12. Importa referir que, embora não representadas, também 
foram determinadas as séries temporais do período e direção 

média da mesma agitação marítima.
Os resultados obtidos em termos de agitação marítima 

mostram claramente que o ponto P1 apresenta valores mais 
elevados de alturas significativas do que P2 e P3, chegando 
a ultrapassar os 8 m, nos dois anos de dados analisados. Tal 
é consequência do ponto em estudo se localizar no exterior 
da zona abrigada pelos molhes da baía. No caso dos pontos 
P2 (defesa frontal) e P3 (enraizamento do esporão P3) cujas 
profundidades são 2.8 m e 2.4 m, respetivamente, a agitação 
marítima neles incidente é limitada pela profundidade. Daí 
observarem-se nestes pontos valores de altura significativa 
claramente inferiores a P1 sendo os valores máximos de Hs 
em P2 (2.5 m) ligeiramente superiores aos de P3 (2.0 m).

3.3.  Cálculo dos galgamentos

No cálculo dos galgamentos nos diferentes locais, P1 - cais 
12 do molhe sul, P2 - defesa frontal e P3 – enraizamento do 
esporão 3, utilizou-se a ferramenta NN_OVERTOPPING2 
e as variáveis dessa ferramenta que caracterizam as estruturas 
são as referidas no Quadro 4.

Pontos h (m) ht (m) Bt (m) cot αd (-) hb (m) B (m) tanαb (-) cot αu(-) Ac (m) Rc (m) Gc (m) γf  (-)

P1
19.4 19.4 0 4.3 10.2 0 0 1.5 7.2 9.60 8.0 0.35

19.4 19.4 0 4.3 10.2 0 0 1.5 7.2 9.60 16.0 0.35

P2 2.8 2.8 0 1.5 0 0 0 1.5 4.1 5.55 5.25 0.50

P3 2.4 2.4 0 1.5 -1.1 11 0 1.5 4.1 5.10 5.25 0.50

Tabela 4. Características das estruturas marítimas.
Table 4. Characteristics of the maritime structures.

Figura 12. Batimetria com a localização dos pontos. Altura significativa da agitação marítima prevista nos pontos P1, P2 e P3.
Figure 12. Bathymetry and study points. Significant wave heights at points P1, P2 and P3.
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Os 12 parâmetros da ferramenta NN_OVERTOPPING2 
representativos da geometria da estrutura conseguem 
descrever corretamente os dois perfis da defesa frontal 
aderente (ver Figura 10 e Figura 11 e Quadro 4). Contudo, 
para o perfil do molhe sul que protege o cais 12, a parte 
superior (berma de coroamento, com uma largura 
aproximada de 16.0 m) é composta por tetrápodos numa 
largura de aproximadamente 8.0 m, por elementos de betão 
armado numa largura de 5.0 m e por elementos de betão 
armado de forma especial, que criam condições especiais de 
drenagem e dissipação de energia, numa largura de 3.0 m 
(ver Figura 8). Assim, enquanto não se dispõem de medições 
no protótipo e/ou em modelo físico do caudal médio galgado 
por unidade de comprimento do coroamento da estrutura, 
q, considera-se que a melhor estimativa do galgamento para 
cada estado de agitação incidente se pode obter através do 
cálculo da média dos valores de q obtidos por aplicação da 
ferramenta a duas representações aproximadas e distintas do 
coroamento (Quadro 4): i) considerando a berma permeável 
e com 8.0 m de largura (Gc=8.0 m); e ii) considerando a 
totalidade da berma permeável (Gc=16.0 m). Como referido 
anteriormente, os valores estimados têm que ser validados 
com recurso a modelação física, medições no protótipo e/
ou contactos com a autoridade portuária sobre eventos de 
galgamentos passados. Até à data deste artigo, ainda não foi 
possível realizar essa validação.

Na Figura 13 apresentam-se as séries temporais deste 
caudal obtido com a agitação incidente prevista para os 
pontos P1, P2 e P3. Para tornar mais evidente que não é 
apenas a altura significativa a característica da agitação 
marítima incidente na estrutura marítima relevante para a 
determinação do caudal q, apresenta-se na Figura 13, para 
um intervalo de tempo mais curto, a série temporal da 
melhor estimativa do caudal fornecido pela aplicação da 
ferramenta NN_OVERTOPPING2 e a série temporal do 
produto q*: q* = gHsTm-1,0 , que é uma quantidade utilizada 
na adimensionalização de caudais médios galgados por 
metro linear de coroamento da estrutura galgada. Naquele 
produto, g é a aceleração da gravidade, Hs = Hm e Tm-1,0 são a 
altura significativa e o período médio espectrais do estado de 
agitação no pé da estrutura, respetivamente.

Note-se que o objetivo deste trabalho foi testar a 
metodologia desenvolvida. Nesse sentido, ao analisar estes 
resultados, não se pode esquecer que o nível de maré foi 
considerado constante ao longo dos dois anos analisados e 
igual a +1.4 m (ZH), que resulta da consideração do nível 
médio acrescido de uma sobrelevação meteorológica de 0.4 m. 
Num estudo mais aprofundado será necessário considerar a 
variação da maré astronómica no local em estudo no período 
em análise acrescida da variação da sobrelevação associada à 
passagem de depressões atmosféricas e/ou à ação continuada 
de ventos fortes de mar para terra. 

Da Figura 13 verifica-se que nos trechos das estruturas 
frente aos pontos P1 (molhe sul) e P2 (defesa frontal), o 
número de ocorrências de galgamentos é maior do que o 
observado para a estrutura frente ao ponto P3 (esporão 3). 
Mais ainda, os caudais médios galgados nestas duas estruturas 
são superiores aos do esporão 3.

Com efeito, no ponto P1, frente ao molhe sul e mais 
exposto à agitação incidente, a percentagem de ocorrência 

de galgamentos foi de 1.81%, sendo a média dos caudais 
médios galgados de 0.17 l/s/m e o valor máximo de 1.42 
l/s/m. Relativamente à percentagem de caudais médios 
galgados superiores a 1 l/s/m, obteve-se 3.03%.

Quanto ao ponto P2, frente à defesa frontal e já no interior 
da baía, a percentagem de ocorrência de galgamentos passa 
para 6.76%, sendo a média dos caudais médios galgados de 
0.08 l/s/m e o valor máximo de 0.32 l/s/m, o que são valores 
francamente inferiores aos observados em P1. Relativamente 
à percentagem de caudais médios galgados superiores a 0.3 
l/s/m, obteve-se 0.02%.

Finalmente, para o ponto P3, no enraizamento do esporão 
3, a percentagem de ocorrência de galgamentos passa para 
0.17%, sendo a média dos caudais médios galgados de 0.012 
l/s/m e o valor máximo de 0.028 l/s/m. Relativamente à 
percentagem de caudais médios galgados superiores a 0.01 
l/s/m, obteve-se 0.05%. Estes valores de q inferiores aos 
observados em P2 são essencialmente consequência da forma 
do perfil respetivo do trecho da estrutura (com uma berma 
de talude), Figura 11, que promove a dissipação de energia 
reduzindo os galgamentos.

3.4.  Avaliação do risco de galgamento

Enquanto no ponto anterior se aplicou apenas uma 
metodologia para fornecer a variável relevante (caudal médio 
galgado) para a avaliação da ocorrência de situação perigosa a 
partir da agitação marítima incidente, nesta fase, é necessário 
levar em conta as características da zona onde se pretende 
estimar tal ocorrência, pois, mantendo-se o fenómeno 
observado, o que é perigoso para uma dada zona pode não o 
ser para outra. 

É pois necessário para cada zona: a) avaliar a natureza das 
atividades desenvolvidas na zona abrigada pela estrutura e 
qual o impacto na segurança de pessoas e infraestruturas; b) 
estabelecer os caudais médios galgados críticos admissíveis 
a cada estrutura e tipo de atividade; c) avaliar o grau de 
probabilidade de ocorrência desses caudais; d) avaliar o grau 
de consequências; e) avaliar o grau de risco. 

3.4.1.  Caudais críticos admissíveis

Um critério importante no dimensionamento de uma 
estrutura marítima, numa avaliação de risco ou num sistema 
de previsão e alerta de ocorrência de galgamentos é o valor 
admissível de galgamento. Neste trabalho, procurou utilizar-
se as diretivas existentes (Pullen et al., 2007) e que levam em 
conta as diversas utilizações da zona galgada.

O estabelecimento do valor crítico do caudal médio 
galgado depende das consequências do galgamento, da 
natureza das atividades desenvolvidas na zona abrigada pela 
estrutura, do perfil da estrutura galgada e da necessidade de 
garantir a segurança de pessoas e infraestruturas localizadas 
nessa zona. 

Do Quadro 5 ao Quadro 8 apresentam-se os valores 
críticos do caudal médio galgado por metro linear de 
estrutura, q, definidos em Pullen et al. (2007).

Merecedora de destaque nestes quadros é a gama crítica 
de caudais médios por comprimento unitário da estrutura, 
q, que vai desde valores tão pequenos como 0.01 l/s/m 
(para veículos) até 200 l/s/m (para a estrutura galgada). 
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Figura 13. Série temporal dos caudais médios galgados, q (vermelho), e de gHsTm-1,0 (azul) nos pontos P1, P2 e P3 
para um nível de maré de +1.4 m (ZH).
Figure 13. Time series of the mean overtopping discharge, q (red), and gHsTm-1,0 (blue) at points P1, P2 and P3 for a tide 
level of +1.4 m (ZH).



Neves et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):291-312 (2012)

- 307 -

Note-se que para garantir a segurança de pessoas que se 
encontram na vizinhança da estrutura marítima, Pullen et 
al. (2007) referem ainda uma taxa crítica mais severa de 
q=0.03 l/s/m, mas apenas para casos especiais de pessoas 
totalmente desprevenidas, que não conseguem visualizar a 
agitação incidente, que podem facilmente ficar perturbadas 
ou assustadas, que não estão vestidas de forma apropriada 
para se molharem, que se desloquem numa zona estreita ou 
propícia a tropeções e quedas. 

Pullen et al., 2007 refere ainda, como regra expedita, que 
o perigo causado por um galgamento num ponto x-metros 
atrás do coroamento da estrutura galgada pode ser avaliado 
por redução do galgamento obtido na estrutura, q, por 
um fator de x, para x no intervalo de 5 a 25 m. Ou seja, o 

Condições e Tipo de Danos Caudal médio
q (l/s/m)

Estruturas de 
Defesa com 

Talude no Tardoz

Sem danos se o coroamento e o tardoz estiverem bem 
protegidos 50 – 200

Sem danos no coroamento e no tardoz de um dique de 
argila coberto por relva 1 – 10

Sem danos no coroamento e no tardoz mesmo se não 
estiverem protegidos 0.1

Defesas Frontais

Danos em zonas de circulação pavimentadas localizadas 
atrás da defesa frontal 200

Danos em zonas de circulação relvadas ou levemente 
protegidas 50

Tabela 5. Valores críticos do caudal médio galgado para a estrutura marítima (adaptado de Pullen et al., 2007).
Table 5. Critical values for the mean overtopping discharge for the maritime structure (adapted from Pullen et 
al., 2007).

Condições e Tipo de Danos Caudal médio
q (l/s/m)

Pessoal treinado, com equipamento e calçado adequado, com perceção de que se 
pode molhar, galgamento gera escoamentos de pouca altura, sem jatos de água a 

cair, perigo reduzido de queda para o mar
1 – 10

Pessoas cientes, com visão clara do mar, que não ficam facilmente perturbadas 
ou assustadas, capazes de tolerar o facto de ficarem molhadas, que se deslocam 

numa zona larga (1)
0.1

Tabela 6. Valores críticos do caudal médio galgado para pessoas (adaptado de Pullen et al., 2007).
Table 6. Mean overtopping discharge critical values for pedestrians (adapted from Pullen et al., 
2007).

(1) Estas condições não têm que se verificar todas em simultâneo.

galgamento efetivo a uma distância x da estrutura, qefetivo, é 
dado por qefetivo=q/x.

Os quadros acima apresentados (do Quadro 5 ao  
Quadro 8) ajudam a definir um limiar aceitável de galgamento 
de acordo com a natureza das atividades desenvolvidas junto 
à zona a estudar. Assim, para cada tipo de atividade e após a 
consulta da correspondente tabela, adota-se um caudal crítico 
admissível, com o qual se vai determinar a frequência de 
ocorrência de valores de caudais médios galgados superiores 
a esse limite, para cada zona de estudo, assim como definir o 
tipo de consequências que a excedência desse valor de caudal 
crítico acarreta. Com base nessa frequência de ocorrência é 
possível atribuir os graus de probabilidade e de consequências 
de acordo com o Quadro 2 e Quadro 3.
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Condições e Tipo de Danos Caudal médio
q (l/s/m)

Circulação a baixa velocidade, galgamento gera escoamentos de pouca altura 
(pulsating overtopping), sem jatos de água a cair na via, veículo não imerso 10 – 50 (1)

Circulação a velocidade moderada ou alta, galgamento projetado com grande 
velocidade (impulsive overtopping) ou com jatos de água a cair na via que 

podem imergir o veículo
0.01 – 0.05 (2)

Tabela 7. Valores críticos do caudal médio galgado para veículos (adaptado de Pullen et al., 2007).
Table 7.  Mean overtopping discharge critical values for vehicles (adapted from Pullen et al., 2007).

Condições e Tipo de Danos Caudal médio
q (l/s/m)

Danos significativos ou afundamento de grandes barcos 50

Afundamento de barcos pequenos localizados a 5-10 m da estrutura.
Danos em grandes barcos 10 (1)

Danos em edifícios 1 (2)

Danos em equipamento localizado a 5-10 m da estrutura 0.4 (1)

Tabela 8. Valores críticos do caudal médio galgado para barcos, edifícios e equipamento localizados 
na zona abrigada pela estrutura (adaptado de Pullen et al., 2007).
Table 8. Mean overtopping discharge critical values for boats, buildings, and equipment at the harbour zone 
(adapted from Pullen et al., 2007).

(1) Estes limites estão relacionados com o galgamento obtido na estrutura marítima.
(2) Estes limites estão relacionados com o galgamento efetivo obtido no edifício.

(1) Estes limites estão relacionados com o galgamento efetivo obtido na via de circulação.
(2) Estes limites estão relacionados com o galgamento obtido na estrutura marítima, mas é assumido que a via de 
circulação se encontra imediatamente atrás da estrutura.

3.4.2.  Aplicação da metodologia

O galgamento do trecho do molhe sul que protege o cais 
12, da defesa costeira e do enraizamento do esporão 3, pode 
ter consequências quer para a estrutura galgada, quer para 
pessoas ou veículos que se deslocam na proximidade. No 
caso do enraizamento do esporão 3, o galgamento poderá 
também originar danos no edifício que aí se localiza (Figura 
11). No caso do cais 12, pode também haver consequências 
para as operações portuárias e para a segurança dos navios 
atracados. Outra consequência que não é desprezável é a 
integridade dos contentores arrumados no cais (Figura 8). 

Do Quadro 5 ao Quadro 8, obtém-se como valores limites 
do caudal médio galgado por metro linear do coroamento da 
estrutura os indicados seguidamente, considerando-se que:

Qualquer das estruturas estudadas tem uma geometria, •	
do ponto de vista do tardoz, que pode ser enquadrada 
no caso da defesa frontal, referida no Quadro 5 - 200 
l/s/m
A circulação de veículos nas diferentes zonas é feita a •	
baixa velocidade - 10 l/s/m
Edifício localizado no enraizamento do esporão 3 - •	
1l/s/m
Os contentores no cais 12 encontram-se a 5-10 m da •	

estrutura galgada - 0.4 l/s/m
Os utilizadores do terrapleno junto ao cais 12 não •	
ficam facilmente perturbados ou assustados e, além 
disso, deslocam-se numa zona larga; as pessoas que 
se deslocam na defesa frontal da baía têm uma visão 
clara do mar e também se deslocam numa zona larga 
- 0.1 l/s/m.

É de notar também que tendo em conta a regra referida 
acima para o caudal médio efetivo, não tem sentido 
estabelecer um valor limite do caudal médio galgado a partir 
do qual podem ocorrer danos nos navios atracados no cais 
12 porque estes estão muito distantes da estrutura galgada 
(cerca de 130 m).

No Quadro 9 são indicadas as probabilidades de 
ocorrência de valores iguais ou superiores a esses limites, para 
cada uma das zonas.

Assim, para o cais 12 do molhe sul, o Quadro 9 e a 
Figura 13 mostram que o galgamento não provoca danos na 
estrutura galgada, nem danos estruturais no pavimento do 
cais, sendo o valor máximo dos galgamentos a que a estrutura 
está sujeita de 1.42 l/s/m. Os galgamentos são inofensivos 
para a segurança e integridade dos veículos que circulam no 
cais, supostamente a baixa velocidade. Em termos de graus 
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de probabilidade (Quadro 2) a ocorrência de um caudal 
médio galgado superior a 0.4 l/s/m (equipamento) tem um 
grau de probabilidade de ocorrência de 1 (acontecimento 
improvável) e a ocorrência de um caudal médio galgado 
superior a 0.1 l/s/m (pessoas) tem um grau de probabilidade 
de ocorrência de 2 (Quadro 2, acontecimento raro). 
Admitindo o pior cenário, o grau de probabilidade associado 
a este cais é o grau 2. 

Para a defesa frontal, o Quadro 9 e a Figura 13 mostram 
que o valor máximo dos galgamentos a que a estrutura está 
sujeita é de 0.32 l/s/m, sugerindo que o galgamento não 
provoca danos na estrutura galgada, nem danos estruturais na 
marginal (estrada e passeios). Os galgamentos são inofensivos 
para a segurança e integridade dos veículos que circulam na 
estrada marginal, supostamente a baixa velocidade. Os valores 
de caudais médios galgados são perigosos para as pessoas que 
transitam nesta zona em 419 casos, correspondentes a 11 
dias do ano, sendo necessário nestas situações a emissão de 
alertas. Assim, o grau de probabilidade de excedência do 
limiar associado a esta estrutura é 2 (acontecimento raro).

Quanto ao enraizamento do esporão 3, a consulta dos 
valores no Quadro 9 e os resultados apresentados na Figura 
13 revelam que o valor máximo dos caudais médios galgados 
a que a estrutura está sujeita é 0.028 l/s/m, sugerindo que o 
galgamento não provoca danos na estrutura galgada, nem 
danos estruturais na marginal (estrada e passeios), nem ainda 
no edifício que aí se localiza. Os valores de caudais são perigosos 
para as pessoas que transitam nesta zona ocorrem em 5 casos 
(0.04%), correspondentes a um dia do ano, sendo necessário 
nestas improváveis ocasiões a emissão de alertas. Assim, o grau 
de probabilidade associado a esta estrutura é 1.

Relativamente à determinação do grau de consequências, 
e uma vez que a ocorrência de um galgamento pode ter 
consequências em mais do que uma vertente, cada qual com 
o seu valor crítico do caudal médio galgado, faz sentido que 
se procure o caudal crítico que maximize o risco. Esse foi o 
procedimento adotado neste trabalho. 

Como já referido anteriormente, um dos problemas da 
aplicação desta metodologia da avaliação de risco é a falta 
de informação acerca dos prejuízos associados à ocorrência 
do acontecimento perigoso. Neste trabalho, para o risco de 
ocorrência de galgamentos, a colaboração da Administração 
dos Portos da Terceira e Graciosa, S.A. (APTG) permitiu 
definir um grau de consequências baseado na realidade do 
porto.

Para o cais 12 (ponto P1), segundo troca de impressões 
com a APTG, o grau de consequências será quanto muito de 
2 (Quadro 3), já que pode haver essencialmente necessidade 
de algumas alterações nas atividades portuárias por uma 
questão de segurança de pessoas e bens (por exemplo: 
deslocação de contentores para pontos do cais não afetados 
pelo galgamento, interdição temporária da circulação 
de pessoas, veículos e equipamento na zona afetada pelo 
galgamento). Não é necessário interromper as atividades 
portuárias, pois a dimensão do cais em termos de largura 
permite continuar as cargas e descargas dos navios. Os 
galgamentos não ultrapassam nunca, mesmo no cenário 
pior, um quinto da largura do terrapleno do cais, e apenas 
naquela área, permitindo as atividades normais em toda a 
área remanescente do terrapleno portuário.

Para o caso da defesa frontal, como a circulação de veículos 
se faz a baixa velocidade, existem lugares de estacionamento 
que permitem que os veículos se desviem dos caudais 
galgados. Existe ainda uma proteção vertical e uma berma 
larga que impede o galgamento diretamente na via. Além 
disso, as autoridades podem vedar o acesso à zona, existindo 
alternativa para a circulação dos veículos e das pessoas para 
acesso aos estabelecimentos existentes na marginal. Assim, o 
grau de consequências atribuído é de 2.

Quanto ao enraizamento do esporão 3, para além do que 
foi já mencionado, o edifício encontra-se a uma distância de 
10 m da defesa frontal, o que o protege do galgamento direto. 
De qualquer forma, este galgamento, segundo o Quadro 9 e 
a Figura 13, não chega a ultrapassar o limiar perigoso para os 
edifícios. Note-se que o referido edifício apenas funciona como 
bar no período de verão e à noite. Em caso de necessidade, é 
possível proceder ao seu encerramento para proteger as pessoas 
e equipamentos no seu interior ou imediações. Do exposto, o 
grau de consequências atribuído é 1.

Finalmente, o cálculo do grau de risco para cada zona passa 
pela multiplicação do grau de consequências encontrado 
pelo grau de probabilidade, Quadro 10.
Com base neste quadro, o sistema GUIOMAR tem a 
capacidade de representar graficamente os graus de risco 
associados a cada zona estudada. Assim, a Figura 14 mostra 
o risco de galgamento das estruturas considerando dois anos 
de dados (2009 e 2010) nas diferentes zonas estudadas. A 
figura utiliza para indicação do valor de risco uma bandeira 
colorida de acordo com as cores apresentadas no Quadro 1. 

Probabilidade
Local Estrutura Veículos Equipamento Edifício Pessoas

Cais 12 0.0% 0.0% 0.8% - 1.1%

Defesa frontal 0.0% 0.0% - - 2.88%

Esporão 3 0.0% - - 0.0% 0.04%

Tabela 9. Tabela da probabilidade de ocorrência para as 3 zonas consideradas para as 5 categorias (estrutura, 
veículos, equipamento, edifício e pessoas).
Table 9.  Table of probabilities for the 3 studied areas for the 5 categories (structure, vehicles, equipment, 
building and people).
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Grau
Local

Grau de 
Probabilidade

Grau de 
Consequências

Grau de 
Risco

Descrição/
Controlo do Risco

Cais 12 2 2 4
Risco reduzido (aceitável 
– necessárias medidas de 

controlo) 

Defesa frontal 2 2 4
Risco reduzido (aceitável 
– necessárias medidas de 

controlo)

Esporão 3 1 1 1
Risco insignificante
(Não são necessárias 
quaisquer medidas)

Tabela 10. Grau de risco para as três zonas consideradas. 
Table 10. Risk levels for the three studied zones. 

Figura 14. Representação gráfica dos graus de risco (WGS 84) de ocorrência de galgamentos no cais 12, na defesa frontal e no enraizamento 
do esporão 3 do porto da Praia da Vitória.
Figure 14. Plot of the risk levels (WGS 84) for the overtopping at dock 12, at the seawall and at the root of groyne 3 at Praia da Vitória bay.



Neves et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):291-312 (2012)

- 311 -

4.  CONCLUSÕES E FUTUROS 
DESENVOLVIMENTOS

Neste artigo, apresentou-se a metodologia desenvolvida 
no LNEC para a avaliação do risco associado à ocorrência 
de galgamentos de estruturas portuárias ou defesas frontais 
e testou-se a sua aplicação na baía da Praia da Vitória, Ilha 
Terceira, Açores, onde se insere o porto da Praia da Vitória. 
Foram estudados três tipos de estruturas marítimas: o trecho 
do molhe sul que protege o cais 12, a defesa frontal da baía e 
o enraizamento do esporão 3 da baía.

Em frente a cada uma das estruturas, foram primeiramente 
determinados os regimes de agitação marítima recorrendo ao 
acoplamento de modelos numéricos de geração e propagação 
de ondas (WAVEWATCH III, SWAN e DREAMS) 
incorporados no sistema GUIOMAR. 

Com base nesses regimes, foi efetuado o cálculo 
dos galgamentos com recurso à ferramenta NN_
OVERTOPPING2, baseada na análise de redes neuronais. 
Apesar das estruturas não terem exatamente o mesmo perfil, 
o conjunto de parâmetros de entrada desta ferramenta 
permitiu descrever aproximadamente os três perfis e obter 
estimativas do caudal médio galgado para cada um deles. 
Este exercício confirmou a simplicidade de utilização, a 
rapidez de cálculo e a abrangência no que diz respeito ao 
tipo de estruturas e condições de agitação contempladas pela 
ferramenta NN_OVERTOPPING2, permitindo afirmar 
que ela constitui uma boa alternativa para a estimação do 
caudal médio galgado caso não se disponha de dados de 
protótipo, resultados de ensaios em modelo físico reduzido 
ou de modelos numéricos. 

Após definição dos caudais médios galgados máximos 
admissíveis em cada estrutura, seguindo os critérios de 
Pullen et al. (2007), foi avaliado o correspondente grau de 
risco associado aos galgamentos das estruturas estudadas 
e representado graficamente com a ajuda do sistema 
GUIOMAR. Atendendo aos limites impostos, verificou-
se que em todos os trechos estudados, é o caudal perigoso 
para as pessoas o que é ultrapassado com mais frequência. 
Tal pode até justificar a emissão de alertas relativamente à 
utilização da marginal por peões. 

Com a colaboração da APTG foi possível estabelecer 
com bastante rigor o grau de risco associado à ocorrência 
de galgamentos no cais 12. Da avaliação de risco efetuada 
concluiu-se que, para o cais 12, o risco é reduzido, 
sendo necessárias algumas medidas de controlo de risco, 
normalmente levadas a cabo pelo porto. A mesma conclusão 
é válida para a defesa frontal, enquanto para o enraizamento 
do esporão 3 o risco é insignificante, não sendo, por isso, 
necessário adotar quaisquer medidas.

Do trabalho desenvolvido, verificou-se que a metodologia 
desenvolvida de avaliação do risco é simples e eficaz e que pode 
ser facilmente estendida a outros tipos de risco (navegação, 
inundação, etc.). Note-se, no entanto, que esta metodologia 
é função da qualidade e quantidade de dados de agitação 
marítima existente, bem como da correta avaliação das 
consequências associadas à excedência do limiar estabelecido, 
a variável relevante associada a um dado risco.

Desta avaliação do risco, cujo objetivo principal é 
contribuir para o planeamento de intervenções nas zonas 

em estudo do porto da Praia da Vitória, pode resultar a 
indicação da necessidade de implementação de sistemas de 
alerta para os fenómenos considerados – quando o valor do 
risco, ou do grau de risco, é muito elevado. Uma vez que 
estes fenómenos são uma consequência direta da agitação 
marítima, os procedimentos utilizados para previsão da 
resposta dos sistemas na avaliação do risco, serão certamente 
uma componente fundamental dos sistemas de alerta.

Como trabalho futuro, refira-se a utilização de outras 
metodologias de cálculo do galgamento e a comparação 
das vantagens e inconvenientes de cada uma delas, o 
desenvolvimento de uma tabela de consequências com 
custos associados e a análise da inundação das áreas em que 
se verifica a ocorrência de galgamentos.
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RESUMO

Recifes artificiais e estruturas correlatas têm sido usadas ao redor do mundo como ferramentas de manejo para melhorar a pesca 
e turismo e mitigar áreas impactadas, além de outras funções. No entanto, projetos envolvendo recifes artificiais requerem uma série 
de estudos e um planejamento adequado para que sua implantação não cause danos ao meio ambiente, como alterações severas nas 
comunidades biológicas marinhas locais e adjacentes assim como nos padrões oceanográficos locais. Existe ainda, no caso de estruturas 
mal planejadas, o risco de perdas de partes desta estrutura devido às correntes, subsidência ou movimentos não desejados, danos a rotas 
de navegação e conflitos entre diferentes grupos de usuários. Assim, qualquer tentativa de implantar projetos usando recifes artificiais 
e estruturas correlatas deve ser seguida de uma reflexão sobre sua relevância, planejamento e monitoramento eficiente e uma avaliação 
aprofundada quanto seu impacto em potencial. 

Palavras chave: gerenciamento costeiro; pesca; avaliação de impactos

ABSTRACT

Artificial reefs and correlated structures have been largely used all over the world as management tools to enhance fisheries and tourism 
and mitigate damaged areas, among others functions. Nevertheless, projects involving artificial reefs require a series of studies and an adequate 
planning so its implementation will not cause any damage to the environment, such as severe alterations on the local and surrounding marine 
biological communities as well as alterations on the local oceanographic patterns. There is, still, on not well planned ventures, the risk of lost of 
parts of the structures due to scouring, subsidence or undesirable movement, damage to navigation routes, and conflicts among different groups of 
users.  Thus, any attempt to implement projects using artificial reefs and correlated structures must be followed by reflection about its relevance, 
efficient planning and monitoring and a deep evaluation of its potential impact. 

Keywords: coastal management; fisheries; impact assessment
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1.  INTRODUÇÃO

Definem-se “recifes artificiais” como estruturas inseridas 
no meio aquático acidental ou propositalmente, a fim de 
fornecer substrato consolidado que permita a fixação de 
espécies sésseis, criando a oportunidade de surgimento de 
toda uma comunidade biológica a partir da incrustação de 
produtores primários. Este incremento de biomassa ocorre 
pelo aumento da disponibilidade de alimento, promoção 
de habitat para recrutamento e pontos de encontro para a 
reprodução (Bohnsack, 1989; White et. al., 1990). De acordo 
com o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) do Brasil, recifes 
artificiais são definidos como qualquer estrutura construída 
ou preparada para instalação em ambiente subaquático que 
simulam as propriedades de recifes naturais, tendo como 
principais finalidades: conservação, manejo e pesquisa; e 
exploração e o aproveitamento sustentável dos recursos do 
mar. Pitcher e Seaman (2001) discutem sobre usar o termo 
“artificial” e sua possível conotação negativa, preferindo 
então chamar essas estruturas de “human-made reefs” – recifes 
feitos pelo homem. 

Recifes artificiais e estruturas correlatas (RAECs) podem 
ser construídos de uma enorme variedade de materiais, 
que vão desde materiais naturais, como rochas e bambus, 
a um tipo de concreto desenvolvido especialmente para a 
construção de recifes artificiais marinhos. A configuração das 
estruturas e o material utilizado nos módulos influenciam 
a eficácia dos sistemas, em aspectos como resistência às 
condições ambientais, composição de espécies, durabilidade 
e viabilidade da implantação do projeto. 

A utilização destas estruturas para o incremento de 
atividades pesqueiras teve início em épocas remotas, quando 
pescadores notaram uma maior concentração de peixes ao 
redor de estruturas flutuantes (Seaman e Sprague, 1991a). 
Whitmarsh et al. (2008) afirmam que o uso de estruturas 
físicas submersas para aumentar a abundância de vida 
marinha provavelmente deu-se ao acaso. 

A percepção deste fato aliada ao interesse em aprimorar 
a utilização de tais estruturas fez com que recifes artificiais e 
estruturas correlatas se constituíssem em tema de inúmeros 
estudos no mundo inteiro. Isso os tornou ferramentas 
interessantes no manejo de áreas pesqueiras, por criarem 
oportunidades de pesca e diminuírem o tempo de viagem 
pela procura dos recursos aumentando a eficiência do 
petrecho de pesca (Polovina, 1991; Svane e Petersen, 2002). 
Esse interesse crescente no desenvolvimento de habitats 
artificiais para atividades pesqueiras levou os gerenciadores, 
que inicialmente focavam encontrar metodologias de 
despejo e tipos de materiais que criariam recifes eficazes, a 
se preocupar sobre seu desempenho biológico e econômico 
(Moffit et al., 1989; Steimle e Meier, 1997).    

A popularização de seu uso nas atividades pesqueiras 
abriu caminhos para outros tipos de utilização. Atualmente, 
RAECs podem funcionar, por exemplo, como ferramentas 
de mitigação de áreas degradadas e como atrativos para 
áreas utilizadas por mergulhadores recreativos (Polovina, 
1991; Seaman e Sprague, 1991b; Santos et al., 2010). 
O uso de RAECs também pode auxiliar na contenção da 
pesca de arrasto, em locais aonde esta prática é proibida, 

pois esta inviabiliza o uso da rede no local, causando 
danos à propriedade do infrator (Claudet e Pelletier, 2004; 
Whitmarsh et al., 2008). Também é possível proporcionar 
melhores condições para a prática do surfe, através de 
estruturas que alteram as características da ondulação de uma 
região, além de usá-las como mecanismos de defesa da costa 
(Voorde et al., 2009; Voorde et al., 2008). Outros autores tem 
adotado denominação assemelhada para definir estruturas 
que tenham como objetivos tanto a atenuar impactos como 
promover uso sustentável do ambiente, os recifes artificiais 
multifuncionais (Carmo et al., 2010)

A ecologia de comunidades recifais é um dos temas mais 
abordados na pesquisa científica relativa ao uso de RAECs 
(como em Athie, 1999; Conceição, 2003), porém o manejo 
pesqueiro é apontado como o principal fator na decisão 
da implantação de um (Baine, 2001; Wilson et al., 2002; 
Miller, 2002; Svane e Petersen, 2002; Quintero, 2009). No 
entanto, Bortone (2006) afirma que não há RAECs que sejam 
formalmente usados para incrementar a atividade pesqueira, 
denotando uma necessidade de efetivamente incorporar os 
RAECs no manejo pesqueiro.

A demanda por estes projetos tem crescido no mundo 
inteiro, sendo foco de diversas pesquisas científicas (Carmo 
et al., 2010). Baine (2001) observou a distribuição global 
dos trabalhos revisados por ele e constatou que a maioria 
se concentrou na América do Norte (38%). O Japão 
representou apenas 12% dos trabalhos revisados, apesar 
de ser reconhecido como o país líder em pesquisa sobre 
recifes artificiais. De acordo com Svane e Petersen (2002), 
a maioria dos estudos sobre RAECs são realizados em 
regiões subtropicais e tropicais, criando um acúmulo de 
conhecimento ecológico apenas nessas áreas.

Apesar do grande interesse pelo tema, relativamente 
pouco se é conhecido sobre a biologia e ecologia destas 
estruturas e nem sempre sua implantação é a solução para o 
problema em mãos (Baine, 2001). RAECs implantados sem 
os cuidados necessários podem causar impactos negativos, 
como alteração na linha da costa, perda de estruturas pela 
inadequação do substrato, conflitos entre grupos de usuários 
distintos e até mesmo depleção de estoques pela pesca 
desordenada (Polovina, 1991; ASMFC, 1998; Baine, 2001; 
Santos et al., 2010; Carmo et al., 2010). Collins et al. (2002) 
e Quintero (2009) discutem como a escolha do material de 
construção dos RAECs pode vir a ter um impacto negativo 
através da exposição da biota a substâncias químicas e causar 
poluição do meio.

Bohnsack e Sutherland (1985) revisaram a literatura a 
respeito, constatando que a maioria dos trabalhos publicados 
sobre o assunto são descrições qualitativas, detalhando 
modificações na sucessão ecológica e as espécies observadas. 
Poucos estudos usam métodos experimentais quantitativos e 
em muitos há falta de controles científicos válidos. Steimle 
e Meier (1997) e Svane e Petersen (2002) afirmam que, 
apesar do recente aumento no número de estudos, estes 
tendem a ter uma visão restrita. Polovina (1991) e, mais 
recentemente, Sutton e Bushnella (2007) e Whitmarsh et al. 
(2008) ressaltam, ainda, a falta de estudos socioeconômicos 
e de gerenciamento mais amplos e destacam a importância 
de medidas que regulamentem os petrechos e o esforço 
pesqueiro para evitar sobrepesca. Segundo estes autores, 
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para haver progresso no entendimento das aplicações de 
projetos utilizando RAECs, estes devem ser instalados como 
parte de um plano de manejo abrangente, condizente com 
as limitações de cada habitat artificial em particular. Baine 
(2001) apontou que a maior parte dos problemas relatados 
com o uso de RAECs em estudos diz respeito ao seu 
planejamento e questões de manejo.

A escolha do local para implantar RAECs também ocorre 
em função de diversos fatores. A participação das comunidades 
locais e dos grupos que utilizarão a área é essencial (Santos 
et al., 2010; Quintero, 2009). Barber et al. (2009) criaram 
um modelo de mapeamento de exclusão sistemático, onde 
considerou-se também os parâmetros físicos e biológicos 
da área, como a profundidade, declividade, composição do 
substrato, acessibilidade, correntes, ação de ondas, habitats 
estabelecidos próximos, fornecimento natural de larvas, 
qualidade da água e conflito entre usuários.

No Brasil, a demanda por projetos utilizando RAECs 
também é crescente (Santos et al., 2010), porém os projetos 
nem sempre consideram todos os fatores mencionados. 
Santos et al. (2010) relataram os conflitos de interesse da 
instalação de RAECs no litoral do Estado de Pernambuco. 
A falta de dados para que aspectos importantes, como o 
comportamento das estruturas artificiais e seus impactos 
ambientais e socioeconômicos, inviabiliza análises mais 
completas que possam contribuir para a melhor aplicação 
destas estruturas e para o aprimoramento da implantação e 
manejo das mesmas, potencializando impactos negativos de 
sua implantação.

2.  DISCUSSÃO

2.1.  Funcionamento das Estruturas Artificiais

Quaisquer habitats artificiais incrementam os sistemas 
marinhos. Este incremento acontece pelo adicionamento de 
área de superfície e espaços criados pelas estruturas na coluna 
d’água que permitem que organismos marinhos se fixem e 
encontrem abrigo (White et al., 1990). RAECs podem agir 
na composição da ictiofauna por fornecer alimento adicional, 
aumentar a eficiência da alimentação, fornecer abrigo contra 
predação, fornecer habitat para recrutamento e criar espaços 
vagos em ambientes naturais (Bohnsack, 1989). 

As estruturas artificiais fornecem também abrigo e 
áreas de descanso para os peixes em relação às condições 
oceanográficas da região. Quando a velocidade da corrente 
aumenta, os peixes tendem a se abrigar na ondulação lee (lee 
wave) formada pelas estruturas (Nakamura, 1985; Baynes e 
Szmant, 1989). Essa ondulação pode sofrer interferência do 
aumento na velocidade da corrente, dando lugar a uma área 
protegida (plain wake), formando uma “sombra” da corrente 
e de tempestades que causam uma mistura vertical na coluna 
d’água. Nestas condições, os peixes migram para as camadas 
medianas e inferiores da coluna d’água (Nakamura, 1985). 
Sons emitidos pelos organismos no recife e flutuações de 
pressão devido à turbulência associada à corrente impingindo 
nas estruturas podem estimular os peixes a se dirigirem às 
estruturas (Nakamura, 1985; Baynes e Szmant, 1989; Grove 
et al., 1991). 

Os padrões de comportamento dos peixes estão 
relacionados a hábitos instintivos de orientar os movimentos 

em resposta a vários estímulos. Este estímulo constitui a 
ligação fundamental entre os peixes e os recifes (Nakamura, 
1985). Este autor classifica os peixes recifais em três 
categorias:

tipo •	 A: estabelecem contato físico com o recife, 
ocupando locas, fendas e aberturas extensas; se 
alimentam predominantemente de organismos 
bentônicos.
tipo •	 B: são ligados às estruturas pelo som e visão; 
nadam ao redor dos recifes enquanto permanecem 
próximos ao fundo.
tipo •	 C: nadam ao redor dos recifes enquanto 
permanecem nas partes superiores e intermediárias da 
água.

Athiê (1999) elaborou uma nova classificação de 
comportamento das espécies, baseada nestas categorias, 
considerando o tempo de permanência dos peixes nas 
estruturas:

Colonizadoras: após o primeiro registro de sua •	
ocorrência, ocorre um aumento gradual de freqüência 
e abundância até que atinja o equilíbrio de sua 
população; nesta categoria estão inclusas as espécies 
que uma vez registradas nas estruturas são vistas 
regularmente, de forma constante; são as espécies que 
utilizam as estruturas para residência, alimentação e 
reprodução, povoando o recife;
Exploradoras: apresentam freqüências de ocorrência •	
moderada a alta, podendo ou não apresentar grande 
abundância, porém sem haver aumento gradual 
nestas freqüências; apresentam também registros de 
ocorrência mais esparsos, não sendo residentes dos 
recifes, utilizando o recife para alimentação, proteção 
e possível reprodução sem, no entanto, fixar moradia 
ou criar vínculo de dependência com as estruturas;
Ocasionais: apresentam freqüências de ocorrência •	
baixas, podendo, ou não, serem registradas em grande 
abundância, não apresentando aumentos graduais 
nestas freqüências; apresentam registros muito 
descontínuos e eventuais, por ocorrerem raramente 
nos recifes; espécies que estão no recife de passagem, 
não apresentando nenhuma relação cíclica ou 
duradoura de ocorrência junto às estruturas.

Hixon e Beets (1989) encontraram uma relação 
estatística negativa entre o número de residentes piscívoros 
e o número de peixes pequenos nos recifes, sugerindo que 
a quantidade de piscívoros determina o número de peixes 
pequenos nas estruturas. Ainda de acordo com esses autores, 
em grandes recifes, a proporção de abundância de abrigo e 
de alimento pode diminuir para alguns peixes de passagem, 
especialmente planctófagos, o que tenderia a aumentar a 
importância relativa de fatores tróficos na determinação da 
abundância e distribuição local de peixes. De maneira geral, 
existe uma correlação positiva entre complexidade estrutural 
e abundância e diversidade de espécies de peixes (Sherman 
et al., 2002).

Recifes artificiais são interessantes para testar hipóteses a 
respeito de estruturas de abrigo, pois permitem a separação 
dos efeitos da alimentação e do abrigo, o controle da estrutura 
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e do histórico do recife e, mais importante, controlar os 
experimentos com réplicas verdadeiras e tratamento aleatório 
(Hixon e Beets, 1989). Matthews (1985) e D’Anna et al. 
(1994) encontraram uma composição de ictiofauna similar 
entre recifes artificiais e recifes naturais, porém Zalmon et 
al. (2002) encontrou uma riqueza maior no recife artificial 
analisado. 

2.2.  Aspectos Relevantes na Elaboração de Projetos 
Utilizando RAECs 

A) Configuração das estruturas
Os modelos de RAECs pioneiros, desenvolvidos há 

séculos por pescadores artesanais eram constituídos de 
materiais naturais, como bambus, folhas e toras de madeira. 
Na região Nordeste do Brasil, pescadores usam há gerações 
as chamadas marambaias, que são aglomerados de diversos 
materiais (p.ex.: madeira de mangue) jogados no fundo 
marinho (Conceição, 2003; Quintero, 2009). 

Com a evolução da pesquisa sobre o desenvolvimento 
de habitats artificiais, novos materiais foram testados e, 
atualmente, uma grande variedade destes é utilizada, como 
pneus, concreto, carcaças, tubos de PVC, entre outros. 
Lukens (1997) faz uma descrição detalhada dos principais 
materiais comumente empregados na confecção de habitats 
artificiais, relatando os benefícios e prejuízos da utilização de 
cada um deles:

Concreto•	
Benefícios: Alta compatibilidade com o meio - 
ambiente marinho, durabilidade, estabilidade, pronta 
disponibilidade, facilidade de se obter a forma desejada, 
boa superfície para fixação e desenvolvimento de 
organismos incrustantes.
Prejuízos: Material pesado, o que pode levar a - 
afundamento no substrato e dificulta o transporte e 
fundeio, dependendo de equipamentos pesados para 
a implantação do módulo. Peças pequenas podem ser 
difíceis de serem empilhadas durante a implantação.
Pneus•	
Benefícios: Grande disponibilidade, baixo preço de - 
aquisição, durabilidade, boa capacidade de atrair 
fauna.
Prejuízos: Dificuldade de instalação de organismos - 
incrustantes, risco das unidades se desprenderem, 
instabilidade. Há, ainda, a possibilidade de liberação 
de resíduos tóxicos, que, apesar de não ser frequente, 
deve ser monitorada. 
Embarcações desativadas•	
Benefícios: Criação de áreas atrativas para a prática de - 
mergulho contemplativo, durabilidade (dependendo 
do material da embarcação, condição física, local 
de deposição e condições do mar), alto perfil 
vertical favorecendo a atração de espécies pelágicas e 
demersais.
Prejuízos: Criação de conflito entre mergulhadores - 
e pescadores, alto custo de limpeza e fundeio, risco 
de acidente por desprendimento de peças, risco 
de atrapalhar rotas de navegação, muitas vezes há 
necessidade de sinalização na superfície, dificuldade de 
implantação no local e posição desejados e dificuldade 

de limpeza para remoção de quaisquer substâncias 
tóxicas. Há ainda efeitos nocivos da utilização de 
explosivos durante o processo de fundeio, que pode 
enfraquecer a estrutura da embarcação, gerar detritos 
e colocar em risco a vida marinha.

Collins et al (2002) investigaram a possibilidade de 
liberação de compostos químicos por estruturas de concreto 
e pneus na biota incrustante. 

Além da composição do material empregado na 
configuração das estruturas, os recifes artificiais podem 
ter sua origem dividida em materiais sucateados (ou de 
oportunidade), como carcaças e agregados de pneus, e 
materiais especialmente confeccionados para utilização como 
habitats artificiais, como, por exemplo, os “Reef Balls”. O 
concreto é um dos materiais mais utilizados mundialmente, 
assim como rochas, módulos de pneus e embarcações ou 
plataformas desativadas (Baine, 2001).

 Materiais sucateados têm como vantagens a pronta 
disponibilização e o baixo custo de aquisição, mas podem 
não ser tão resistentes e eficientes quanto as estruturas 
especialmente desenhadas. Brock e Norris (1989) constataram 
que materiais sucateados despejados ao acaso fornecem 
um menor incremento de biomassa em relação a módulos 
implantados cuidadosamente e especialmente desenhados, 
além de possuírem baixa estabilidade e expectativa de vida. 
Quintero (2009) afirma que os módulos recifais construídos 
com pneus inservíveis em seu trabalho apresentaram 
resistência e estabilidade satisfatória, o que está diretamente 
relacionado à quantidade de pneus por módulo. 

Em alguns países, como o Japão, as estruturas são desenhadas 
e construídas por engenheiros, com materiais duráveis, pré-
fabricados e colocados em locais cientificamente escolhidos, 
em águas rasas e profundas, sendo utilizados principalmente 
para a pesca comercial (Bohnsack e Sutherland, 1985). Já nos 
projetos norte-americanos predomina a utilização materiais 
sucateados, de baixo custo, instalados por voluntários 
interessados no projeto, em áreas mais profundas, longe 
da costa e são utilizados principalmente por pescadores 
esportivos embarcados (Bohnsack e Sutherland, 1985). 

O recife deve ser desenhado e confeccionado levando 
em consideração o material disponível e as necessidades de 
habitat das espécies que se deseja associar (Nakamura, 1985; 
ASMFC, 1998). No entanto, Baine (2001) alerta que não 
é simples fazer uma comparação dos modelos de RAECs 
possíveis, dada a singularidade de cada ambiente onde este 
pode ser instalado. Apesar disso, Bortone (2006) afirma que a 
maioria dos estudos busca criar modelos ecológicos baseados 
na implantação de um RAEC especialmente desenhado. As 
estratégias para o planejamento do tamanho e instalação de 
RAECs estão sujeitas a julgamento científico que consideram 
a dinâmica oceanográfica, as características de migração 
dos peixes, o comportamento durante o ciclo de vida e 
as metodologias de exploração dos recursos (Nakamura, 
1985). Athiê (1999) elenca como fatores importantes a 
serem observados nos materiais de construção de RAECs: 
a durabilidade, o custo, a resistência à circulação da água, a 
área de superfície, a facilidade de montagem e embarque e 
tempo de mão de obra.
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A área superficial total é proporcional à biomassa que o 
recife pode suportar, uma vez que permite o crescimento 
de organismos incrustantes, que servem de alimento para 
diversas espécies de peixes. Aberturas no recife podem ajudar 
a aumentar esta área, e estes orifícios também são importantes 
para a circulação de água no interior do recife, evitando a 
estagnação, que poderia causar uma deficiência no aporte 
de nutrientes, larvas e oxigênio, criando áreas de anoxia no 
interior das estruturas (ASMFC, 1998). Outro fator que 
pode realçar o assentamento de organismos incrustantes é 
a rugosidade da superfície do recife (Bohnsack et al., 1991; 
Gratwicke e Speight, 2005).

Segundo Baine (2001), o perfil vertical interfere no tipo 
de espécies atraídas para as estruturas. Perfis altos favorecem 
espécies migratórias, de meia água e superfície, enquanto 
um perfil baixo, com maior extensão horizontal, favorece a 
espécies demersais. O autor menciona a atração de moluscos 
de conchas móveis para estruturas de perfil menor. Bohnsack 
e Sutherland (1985), revisando a literatura, apontam que 
estruturas com paredes laterais quase verticais são consideradas 
muito eficientes por produzirem sons atrativos e criarem 
áreas protegidas da corrente. Zalmon et al. (2002) e Rilov 
e Benayahu (2002) associam maior riqueza de espécies à 
complexidade da estrutura e área vertical disponível. Kellison 
e Sedberry (1998) encontraram maior abundância de peixes 
demersais em módulos de recifes artificiais com maior perfil 
vertical, talvez pelas estruturas serem mais visíveis aos peixes 
ou por tê-los atraído por sons de baixa freqüência emitidos 
pelos dispositivos de agregação usados.

Sherman et al. (2002) não observaram influência na 
riqueza de espécies em decorrência do uso ou não de um 
atrativo flutuante, apesar dos mesmos autores relatarem que 
essas estruturas podem aumentar o recrutamento. Rilov 
e Benayahu (2002) verificaram recrutamento nas porções 
mais altas de um recife artificial, mostrando a importância 
de estruturas verticais para o assentamento de espécies.

Brock e Norris (1989) sugerem uma relação inversa entre 
a dispersão das estruturas e o tamanho médio dos peixes 
encontrados. Nakamura (1985) sugere que as estruturas 
devem estar a menos de mil metros de distância para que 
os peixes transitem de uma a outra e coloca como sendo 
duzentos metros a distância ideal para organismos demerso-
bentônicos e trezentos metros para peixes pelágicos. 

Uma variável de habitat que afeta o assentamento, a 
sobrevivência nos estágios iniciais do ciclo de vida e interações 
pós-recrutamento é o abrigo fornecido pelas estruturas (Hixon 
e Beets, 1989). Kellison e Sedberry (1998) consideram que 
a presença de locas tem um efeito positivo no número de 
espécies, mas o diâmetro das locas presentes nas estruturas 
foi um fator significante apenas ocasionalmente no número 
de indivíduos e espécies demersais e que não influenciou 
significantemente o tamanho médio estimado das espécies. 
No entanto, Sherman et al. (2002) apontam que gestores 
devem se atentar ao tamanho das locas disponibilizadas em 
um RAEC considerando as fases de vida das espécies que 
farão uso da área.

Hixon e Beets (1989) concordam que a abundância de 
locas favorece a eficácia do recife, mas encontraram um 
incremento de peixes piscívoros grandes devido à presença 
de locas maiores, causando uma queda no número de peixes 

menores. Isso sugere que estruturas implantadas para serem 
áreas de pesca constantes devem incluir locas pequenas, para 
servirem de refúgio contra predação, e locas grandes para 
as espécies-alvo. Miller (2002) afirma que recifes artificiais 
com maior disponibilidade e heterogeneidade de refúgios 
permitem uma maior abundância de peixes.

Kellison e Sedberry (1998) acreditam que esta diferença 
de resultados se deva a um aumento não suficiente de 
tamanho nas maiores locas e sugerem que haja, portanto, 
um tamanho limite no diâmetro das locas para que estas 
sejam consideradas pequenas e agreguem peixes pequenos. 
Nakamura (1985) sugere que as aberturas nas estruturas não 
ultrapassem dois metros de diâmetro sob risco do peixe não 
perceber sua presença.

B) Hidrografia
Aspectos da dinâmica oceanográfica local, como 

regime de correntes, altura e período potencial das ondas 
e profundidade devem ser levados em consideração na 
implantação de projetos utilizando RAECs (ASMFC, 1998), 
uma vez que podem interferir no assentamento, colonização 
e desempenho geral das estruturas. 

Morley et al. (2008) relatam os problemas encontrados 
na Flórida (EUA) com a implantação de RAECs formados 
de pneus que não resistiram às tempestades tropicais e aos 
ocasionais furacões da região, sendo dispersos até vários 
quilômetros de sua origem.

A profundidade da coluna d’água deve ser considerada 
por diversos aspectos. A distribuição de diversas espécies 
e a quantidade de luz incidente, que afeta as taxas de 
crescimento e a colonização de numerosos organismos 
bentônicos, estão relacionadas à profundidade (Bohnsack 
et al. 1991; Bortone e Kimmel, 1991). Moffit et al. (1989) 
consideram a profundidade mais importante que o material 
do recife e sua configuração na determinação de biomassa 
de espécies transitórias. Para Tseng et al. (2001), usando um 
sistema de informações geográficas para escolher um local 
para implantar um RAEC, o parâmetro de profundidade da 
coluna d’água foi o mais significativo para obter resultados 
positivos. Apesar de recifes rasos serem mais propícios a 
uma melhor produtividade primária, deve-se considerar o 
espaço entre o topo do recife e a superfície da água para não 
atrapalhar rotas de navegação (Baynes e Szmant, 1989).

Turbidez, salinidade e níveis de poluição podem afetar o 
perfil de organismos nas estruturas, dependendo da tolerância 
das espécies a estes fatores. Peixes atraídos para RAECs 
por orientação visual podem ser afetados por uma elevada 
turbidez da água (Bohnsack et al. 1991). Temperatura, 
quantidade de nutrientes, oxigênio, carbono particulado, 
pesticidas e metais pesados também são relevantes (Bortone 
e Kimmel, 1991). 

A exposição às correntes aumenta a exposição do recife a 
recrutas larvais e pode aumentar a oferta de alimento (Baynes 
e Szmant, 1989; Bortone e Kimmel, 1991; ASMFC, 1998; 
Sherman et al. 1999).  Em geral, áreas com fluxos mais 
velozes e com baixa sedimentação correspondem a regiões 
de maior diversidade de espécies (Baynes e Szmant, op cit). 
Deve-se considerar que a proximidade de fontes de recrutas 
em distância real pode não significar uma proximidade 
maior na prática, uma vez que correntes podem transportar 



Castanhari, Tomás & Elliff
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):313-322 (2012)

- 318 -

para áreas distantes com maior eficiência do que para áreas 
vizinhas (Bortone e Kimmel, 1991). 

Baynes e Szmant (1989) recomendam que, para que se 
obtenha um maior crescimento da comunidade bentônica, 
as estruturas artificiais sejam instaladas de modo a maximizar 
a quantidade de área superficial exposta ao fluxo laminar da 
corrente e a quantidade de substrato vertical. Os autores 
alertam para o fato de correntes com velocidades muito 
elevadas causarem a retração de tentáculos utilizados na 
alimentação, a remoção do substrato e a diminuição do 
assentamento larval. Uma movimentação excessiva de 
água pode afetar a configuração das estruturas, causando 
deslizamento, soterramento ou quebra de partes estruturais 
(Grove et al., 1991; ASMFC, 1998). 

No caso de RAECs desenvolvidos para a proteção da 
linha de costa e melhora no surfe, Voorde et al. (2008) 
listam como aspectos importantes a serem considerados na 
geometria da estrutura: altura de onda existente e projetada, 
profundidade de arrebentação, nível da maré e distância da 
linha de costa.

C) Granulometria
Análises da composição de tamanho do sedimento de 

fundo na área em que o recife será instalado são fundamentais 
para a implantação do projeto. Alguns tipos de sedimentos 
podem não ser compatíveis com o material e modelo 
utilizado na construção do recife, soterrando as estruturas ou 
dificultando seu assentamento, permitindo que se movam 
excessivamente (NOAA, 1985). 

A movimentação do sedimento é inevitável quando a 
velocidade das partículas de água excede a velocidade limite 
de um determinado tamanho de partícula de sedimento. 
Em áreas sujeitas a uma grande mobilidade do sedimento é 
recomendável que os blocos descansem sobre três ou quatro 
pontos de contato com o substrato. Contato plano entre os 
módulos e o substrato pode levar à escavação lateral da área 
e eventual tombamento da estrutura (Grove et al., 1991). 
Em casos de fundos compostos por sedimentos muito 
macios (lamosos), a estrutura pode afundar no substrato por 
compactar a lama devido a seu peso. Nestes casos o contato 
plano é desejável (JCFPA, 1986 apud Grove et al., op. cit.).

O declive do fundo também é relevante, fundos 
com declives pouco íngremes são recomendados. Outra 
consideração importante a respeito do tipo de sedimento 
do fundo se refere às partículas que se encontram em 
suspensão e que podem ser depositados nas estruturas do 
recife, prejudicando organismos incrustantes filtradores 
(Matthews, 1985; NOAA, 1995).  As propriedades do 
substrato influenciarão o tipo e a abundância de organismos 
bentônicos que servirão como alimento (Bortone e Kimmel, 
1991). 

D) Teoria da Agregação versus Produção de Nova Biomassa
Uma das maiores polêmicas em relação ao uso de RAECs, 

especialmente com fins de incremento da atividade pesqueira, 
diz respeito ao efeito da instalação destes empreendimentos 
no desenvolvimento da comunidade biológica. Ainda não é 
clara qual a função predominante dos RAECs: a produção de 
nova biomassa ou a simples agregação dos recursos (Bohnsack, 
1989; Polovina, 1991; Powers et al., 2003). Apesar de estas 

hipóteses muitas vezes serem consideradas mutuamente 
exclusivas, elas podem ser interpretadas também como dois 
extremos de um gradiente (Svane e Petersen, 2002; Osenberg 
et al., 2002).

Em estruturas artificiais submetidas à pressão pesqueira 
esta questão torna-se extremamente relevante, uma vez que 
a captura acentuada de pescado promovida pelos RAECs 
pode conduzir o estoque explorado à sobrepesca quando as 
estruturas funcionam simplesmente redirecionando o estoque 
e não há controle da utilização da área pelos pescadores 
(Bohnsack, 1989; Polovina, 1991). 

Segundo Bohnsack (1989), os fatores considerados 
importantes na questão agregação versus produção de 
nova biomassa são a disponibilidade de recifes naturais, os 
mecanismos naturais de limitação populacional, a pressão 
da exploração pesqueira, a dependência de recifes durante 
o ciclo de vida e as características comportamentais da 
espécie e a idade do organismo. Ainda segundo o autor, o 
aumento da produtividade é mais provável em locais isolados 
de recifes naturais e para espécies obrigatoriamente recifais, 
limitadas por habitat, demersais, filopátricas e territorialistas. 
Enquanto a atração deve prevalecer em locais com abundância 
de habitats recifais naturais, onde taxas de exploração são 
altas e para espécies pelágicas, limitadas por recrutamento, 
com alta mobilidade, parcialmente dependentes dos recifes 
e oportunistas. Osenberg et al. (2002) também consideram 
que o incremento de biomassa de pequenos peixes deve 
ser provindo de um redirecionamento larval e não de sua 
migração.

Segundo White et al. (1990), os recifes demersais 
em águas tropicais rasas fariam aumentar, pelo menos, a 
produção primária de algas e invertebrados, possivelmente 
aumentando o habitat natural para suportar maior biomassa 
de peixes. Hixon e Beets (1989) colocam que o abrigo pode 
ser limitante para uma fase do ciclo de vida e não para a 
outra, assim estruturas artificiais agiriam de forma diferente 
dependendo da etapa do ciclo de vida da espécie. 

Polovina (1991) define três formas de atuação de RAECs 
sobre os recursos pesqueiros. Na primeira há a redistribuição 
da biomassa explorada, sem aumentá-la ou o tamanho 
total do estoque. Na segunda ocorre agregação de biomassa 
anteriormente não explorada, aumentando sua exploração, 
e na terceira há o real aumento da biomassa total. Como 
exemplo dos dois primeiros casos, o autor cita os peixes 
de comportamento transitório, que não permanecem nos 
recifes por tempo prolongado e as estruturas artificiais 
agem redirecionando a biomassa, não havendo alterações 
significativas na captura quando a área de pesca total é 
considerada. O impacto de RAECs, nestes casos, é uma 
redução na biomassa explorável se não houver controle da 
pressão pesqueira sobre a estrutura artificial. Ainda segundo 
o autor, o aumento da densidade pode gerar o aumento da 
capturabilidade do petrecho e a facilidade do acesso pode 
aumentar o esforço, podendo aumentar a mortalidade. 
Quanto ao terceiro caso, segundo o autor, o fornecimento de 
habitat adicional poderia aumentar o tamanho populacional 
de alguns estoques limitados pela disponibilidade de habitat, 
por melhorar o assentamento larval, o crescimento juvenil e 
reduzir a predação. Deve-se considerar, neste caso, o quanto a 



Castanhari, Tomás & Elliff
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):313-322 (2012)

- 319 -

nova produção de biomassa gerada pelas estruturas artificiais 
pode suportar o aumento da pressão pesqueira na área. 

Polovina (1991) e Bohnsack (1989) sugerem que há 
pouca evidência que RAECs aumentem substancialmente 
o estoque de organismos marinhos. Hixon e Beets (1989) 
dizem que a limitação pela disponibilidade de abrigo 
parece não funcionar em locais onde a disponibilidade de 
recrutas larvais é pequena. Moffit et al. (1989) sugerem que 
recifes artificiais de pequena escala profundos funcionam 
primariamente como instrumentos de agregação de pescado 
e não aumentando a produção, devendo ser utilizados para 
agregar espécies-alvo cujo estoque se encontra subexplotado. 
Segundo esses autores, estes recifes quando utilizados 
na agregação de estoques ameaçados com uma atividade 
pesqueira não controlada podem ampliar ainda mais o 
problema, ao invés de fornecer soluções. 

Bohnsack (1989) diz que estruturas artificiais tendem 
a não beneficiar populações fortemente exploradas ou em 
sobrepesca. Uma consideração interessante é que, no caso 
de estoques já em sobrepesca, a disponibilidade de habitat 
não deve mais ser o fator limitante e sim a própria pressão 
pesqueira. D’Anna et al. (1994) relata que a escassez de 
macroalgas fez com que o recife artificial funcionasse apenas 
para atrair e concentrar espécies abundantes e freqüentes, 
receber temporariamente grandes predadores que encontram 
refúgio durante a alimentação nas estruturas e atrair espécies 
pelágicas. Kellison e Sedberry (1998) também consideraram 
que os peixes foram atraídos para estruturas artificiais.

A maior parte dos indivíduos recrutados para os habitats 
artificiais são adultos ou subadultos, sugerindo agregação 
(Matthews, 1985; Moffit et al., 1989). A presença de 
sazonalidade na composição das espécies associadas a RAECs 
notada por diversos autores pode contribuir para a hipótese 
de agregação de biomassa, uma vez que estas espécies não 
seriam residentes nas estruturas artificiais. No entanto, Hixon 
e Beets (1989) realizaram estudos de marcação dos peixes 
nas estruturas artificiais e os indivíduos marcados foram 
constantemente observados no local, sugerindo residência. 
Matthews (1985) encontrou uma grande movimentação 
de peixes dos recifes naturais para os artificiais, mas não o 
contrário, sugerindo agregação, mesmo para espécies tidas 
como sedentárias.

Outra consideração relevante é o fato das espécies 
transitórias possuírem uma maior importância econômica 
em preço por quilo e biomassa atraída para os recifes 
(Moffit et al., 1989), o que as coloca como alvo da atividade 
pesqueira. Segundo D’Anna et al. (1994) o maior número de 
indivíduos em estruturas artificiais foi devido à abundância 
maior de espécies que, geralmente, possuem tamanho 
pequeno. Assim, mesmo que os habitats artificiais estejam 
produzindo biomassa de peixes recifais, estes podem não ser 
o alvo da atividade pesqueira que se queria incrementar. No 
entanto, novos recursos explorados nos RAECs podem obter 
um maior valor de mercado no comércio local, aumentado o 
lucro da atividade (Milon, 1989).

Um melhor entendimento da importância relativa da 
função de produtores ou agregadores das estruturas artificiais 
é crucial para um gerenciamento pesqueiro coerente e 
para construção de RAECs eficazes (Bohnsack, 1989). 
Para resolver este debate são necessárias abordagens mais 

integradoras que reconheçam os efeitos de vários processos 
e que utilizem técnicas diferentes, procurando investigar a 
influência que um recife natural pode ter em um sistema 
artificial (Osenberg et al., 2002).

E) Comunidade biológica
A implantação de estruturas artificiais em fundos arenosos 

desertos representa um elemento de descontinuidade na 
biocenose do substrato macio (D’Anna et al., 1994), uma 
vez que, seja por agregação ou produção de biomassa, 
concentram grande quantidade de organismos. Essa alteração 
na composição de espécies da área de implantação dos RAECs 
deve ser analisada para que possíveis impactos negativos 
possam ser detectados e contornados. Polovina (1991) afirma 
que RAECs alteram a composição e abundância de espécies 
em áreas pesqueiras e modificação das espécies alvo. Algumas 
áreas desertas podem ter uma função ecológica, agindo como 
barreiras para a distribuição de certas espécies ou ainda de 
populações diferentes de determinada espécie. Apesar de que 
um único RAEC não seja significativo em tamanho, quando 
comparado à plataforma continental como um todo, o 
acúmulo de instalações pode acarretar mudanças ecológicas 
importantes (Bortone, 2006).

Um fator a ser considerado é a possibilidade das estruturas 
inseridas artificialmente no fundo marinho funcionarem 
como substrato de fixação e posterior alastramento de espécies 
exóticas ou invasoras. Ferreira et al. (2004) identificam 
plataformas de petróleo como vetores de contaminação de 
espécies exóticas oriundas de água de lastro. A instalação de 
RAECs em áreas de pesca, distantes da costa e com grande 
fluxo de embarcações poderia agir da mesma forma. Inclusive, 
permitindo que espécies invasoras, que normalmente não 
conseguiriam atingir uma área de recife natural devido ao 
seu percurso e tempo de estágio larval, possam, com o novo 
substrato servindo como ponte, conseguir disseminar-se para 
ambientes recifais naturais de áreas adjacentes.

A movimentação de peixes dos recifes naturais para 
os artificiais, mas não o inverso, observado por Matthews 
(1985) e corroborado por D’Anna et al. (1994), sugere que 
a colonização inicial das estruturas por adultos e subadultos, 
aliado à grande pressão pesqueira nos recifes artificiais pode 
ter efeitos negativos nas populações de peixes dos recifes 
naturais adjacentes. Assim, recomenda-se que RAECs sejam 
implantados longe de recifes naturais. Bohnsack (1989) 
concorda com esta afirmação, porém Stone et al. (1989 apud 
D’Anna et al., 1994) não notou influências negativas. 

F) Utilização das estruturas
O mar é uma área de domínio público e uso comum 

(Pickering, 1996) e, portanto, a implantação de estruturas 
que possam alterar de algum modo a utilização deste 
recurso pela sociedade, como RAECs, é uma questão que 
merece atenção. A elaboração e a instalação deste tipo de 
empreendimento devem ser debatidas com a participação de 
membros da comunidade local de diversos grupos (Conceição 
e Franklin-Júnior, 2001). Os autores sugerem que sejam 
realizadas atividades de capacitação sobre os fundamentos 
técnicos, ecológicos, sociais e econômicos das estruturas. Os 
objetivos do projeto devem ser compatíveis com as atividades 
previamente desenvolvidas no local. 
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As diferentes funções que os RAECs podem exercer 
também podem ser incompatíveis entre si, gerando conflito 
entre grupos de usuários distintos caso não haja uma 
definição clara dos objetivos de implantação do projeto 
(Polovina, 1991; Santos et al., 2010). Os usuários do local 
devem estar cientes destes objetivos e concordar com a 
implantação. Dentro do mesmo grupo de usuários ou outro 
grupo compatível, a implantação de RAECs pode gerar 
conflitos decorrentes da competição pela utilização da área. 
Em casos de RAECs voltados à atividade pesqueira, o uso 
das estruturas em demasia pode gerar uma série de prejuízos 
decorrentes da competição pelo pescado.

Um caso interessante é o do estado de Pernambuco, 
onde há um grande número de naufrágios que hoje são 
classificados como RAECs. Santos et al. (2010) explicam 
que, inicialmente, pescadores e mergulhadores usavam 
a área, porém com uma mudança na legislação a pesca se 
tornou proibida, causando grande descontentamento na 
frota artesanal. Como resposta, estes usuários continuam 
suas atividades na região agora de maneira ilegal. Os autores 
afirmam que esta legislação deveria estar voltada para um 
desenvolvimento sustentável e equitativo.

RAECs podem servir para redistribuir o esforço de áreas 
congestionadas, mitigando a competição pelos recursos 
(Polovina, 1991). Por outro lado, o congestionamento no 
local de implantação das estruturas pode gerar conflitos 
de petrechos e problemas com os demais equipamentos 
(Milon, 1989). Ainda de acordo com o autor, o desempenho 
econômico geral na atividade pesqueira pode ser enfraquecido 
caso a atração exercida pelas estruturas venha a causar 
sobrepesca ou o conflito de usuários aumente os custos de 
captura. Um aumento descontrolado do esforço de pesca 
na área de atuação dos RAECs pode levar à sobrepesca 
dos recursos existentes, especialmente se as estruturas 
funcionarem primariamente como agregadores de pescado 
(Milon, 1989; Polovina, 1991). 

Além disso, projetos com cada um dos diferentes 
objetivos de instalação devem possuir algumas características 
que facilitem sua utilização e ajudem a selecionar seu grupo 
de usuários. Estruturas direcionadas à prática de mergulho 
contemplativo, por exemplo, devem estar acomodadas no 
fundo de modo estável, preferencialmente sem pontas ou 
superfícies cortantes ou com risco de desprendimento, para 
evitar acidentes durante o mergulho. Estes também devem 
estar situados em profundidades até 40 metros (de acordo 
com os limites impostos pelas certificadoras internacionais 
de mergulho autônomo), em águas com boa visibilidade 
e correntes suaves durante a maior parte do ano e distante 
de áreas tradicionalmente de pesca, para evitar conflito de 
usuários. Projetos instalados para pesquisa científica a respeito 
do funcionamento das estruturas devem ser instalados em 
áreas com uso restrito, para que não haja interferência da ação 
não controlada da população. No caso de RAECs voltados 
à atividade pesqueira, as estruturas devem ser colocadas em 
áreas próximas a locais de desembarque e com distância da 
costa adequada ao tipo de embarcação que irá utilizá-las 
(Polovina, 1991).

No Brasil, ainda não há legislação vigente sobre a 
instalação de RAECs. O Projeto de Lei Nº 3.929, de 2004, 
preenche esta lacuna, especificando as finalidades de um recife 

artificial, condições de licenciamento às quais estão sujeitas 
uma instalação, inclusive em unidades de conservação, 
penalidade para os infratores (referente à Lei de Crimes 
Ambientais) e a cláusula de vigência. 

Bortone (2006) afirma que estudos com RAECs ainda 
apresentam progresso lento. Porém, avanços como o uso 
de pacotes estatísticos não-paramétricos e multivariados, 
melhor delineamento dos estudos, permitindo maior 
reprodutibilidade e acurácia, têm sido tendências que deverão 
aparecer nos próximos anos.

CONCLUSÕES

Recifes Artificiais e Estruturas Correlatas podem ser 
vistos como ferramentas interessantes no manejo de áreas 
costeiras marinhas. No entanto, a implantação deste tipo de 
empreendimento deve ser planejada com extrema cautela, 
levando em consideração diversos fatores que podem pôr 
em risco a eficácia das estruturas ou, ainda, o meio em que 
foram instaladas. 

Aspectos da dinâmica oceanográfica, da composição do 
sedimento, da configuração das estruturas e das comunidades 
biológicas locais e adjacentes devem ser avaliados para um 
bom funcionamento do sistema de RAECs. 

Os objetivos da implantação devem ser claros e condizentes 
com as atividades costumeiras da região para que não haja 
conflito entre diferentes grupos de usuários. 

No caso de estruturas voltadas para atividades pesqueiras, 
há necessidade de ainda maior cautela e monitoramento após 
a instalação, devido à possibilidade de impacto nos estoques 
pesqueiros. Assim, estes empreendimentos devem estar 
dentro de um plano de gerenciamento mais amplo, com sua 
utilização regulamentada e acompanhamento da situação 
dos estoques e da produção pesqueira após a instalação, 
previsto.

Portanto, antes de iniciar um projeto de implantação 
de recifes artificiais é importante considerar a relevância 
da utilização destas estruturas, seus riscos e compensações, 
realizando um planejamento cuidadoso de cada etapa. 
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Resumo

Neste artigo descreve-se um estudo de avaliação da dinâmica costeira com vista à reabilitação e proteção da praia de Colwyn Bay, no 
País de Gales, Reino Unido, em avançado estado de erosão e degradação das suas funções recreativa e de proteção costeira. O estudo 
insere-se no âmbito de uma estratégia de gestão costeira baseada em defesa da acção do mar. Numa primeira fase, foi caracterizada a 
dinâmica da praia, através da avaliação da evolução morfológica tridimensional do topo e da face de praia, da composição sedimentológica 
recente da mesma zona, da hidrodinâmica da praia, com base em séries temporais de agitação marítima e nível do mar (incluindo as 
componentes de maré e sobrelevação de origem meteorológica), e da distribuição do transporte sedimentar longitudinal na zona ativa 
submersa. Numa segunda fase, de simulação e avaliação de soluções alternativas, baseadas numa estratégia de alimentação artificial, 
definiu-se e testou-se o perfil de enchimento, bem como soluções de longo prazo, algumas com estruturas de retenção/proteção (esporões, 
esporões em Y e quebra-mares destacados). Nestes testes foi utilizada a modelação numérica para a análise da morfodinâmica transversal 
da praia a curto prazo, no caso do perfil de enchimento, e da evolução da linha de costa a longo prazo, no caso da forma plana da praia 
com e sem estruturas. As diversas metodologias de análise aplicadas e respetivos resultados são também descritos neste artigo com detalhe. 
Também no âmbito do teste de soluções de reabilitação da praia, foram realizados testes em modelo físico para análise da estabilidade e 
dos galgamentos para várias soluções alternativas do perfil transversal da defesa longitudinal aderente de enrocamento do extremo Este 
de Colwyn Bay. O estudo, com base na análise comparativa de soluções alternativas, permitiu definir o volume mínimo de alimentação 
artificial necessário à reabilitação e proteção da praia, qual a solução com melhor desempenho na retenção do enchimento da praia, e 
quais as características mais eficazes do perfil da defesa longitudinal (inclinação do talude do manto exterior, geometria do muro-cortina, 
geometria e permeabilidade da berma do coroamento) no que diz respeito à estabilidade do manto e aos galgamentos. Apresentam-se 
também recomendações relativamente às necessidades de execução de uma análise custo-benefício das soluções de alimentação com 
melhor desempenho e de monitorização da futura praia, e recomendações sobre aspetos adicionais a considerar no projeto de execução 
da defesa longitudinal.

Palavras-chave: Erosão Costeira, Alimentação Artificial, Estruturas Costeiras.
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1.  IntRodução

A praia de Colwyn Bay localiza-se na costa norte do 
País de Gales no Reino Unido (Figura 1). Possui valor 
histórico significtivo como estância balnear e valor 
económico, relevante para a população e administração 
local, como recurso turístico. Neste contexto, Colwyn 
Bay é conhecida pelo desenvolvimento urbanístico da sua 
frente marítima ao longo de uma extensão de linha de 
costa com cerca de 3,5 km. No entanto, atualmente, esta 
praia sofre de notável erosão, que se traduz numa redução 
da largura de praia e num rebaixamento da berma e face 
de praia, e consequentemente, de acentuada degradação 
da maioria das infraestruturas marítimas existentes (Figura 
2). Atualmente, em situações de preia-mar, o Mar da 
Irlanda alcança o paredão (defesa longitudinal aderente) 
que limita a praia ao longo de toda a sua extensão 
longitudinal, provocando a degradação desta estrutura 
centenária (já reforçada no passado). Em situações de 
tempestade, quando ocorrem ventos fortes e baixas pressões 
atmosféricas, as elevadas alturas de onda e sobrelevação do 
nível do mar dão frequentemente origem a galgamentos 
que causam inundações da estrada marginal adjacente à 
defesa longitudinal aderente, pondo em perigo pessoas, 
bens e infraestruturas. Em suma, a praia encontra-se em 
avançado estado de degradação das suas funções recreativa 
(como zona de lazer e uso balnear) e de proteção costeira, 
e a defesa longitudinal aderente encontra-se fragilizada 
estruturalmente e não garante proteção contra os 
galgamentos. Dada a situação, a autoridade local (Conwy 

County Borough Council) decidiu desenvolver um plano de 
defesa costeira baseado no redimensionamento da defesa 
longitudinal aderente e na reabilitação e proteção da praia 
(CCBC, 2007). O estudo que aqui se descreve insere-se 
no âmbito de uma estratégia de gestão costeira baseada 
em defesa da acção do mar e teve como objetivo testar, 
analisar e avaliar soluções alternativas de reabilitação e 
proteção da praia baseadas numa estratégia de alimentação 
artificial e soluções alternativas estruturais para melhoria 
da defesa longitudinal aderente. Neste contexto, realizou-
se a caracterização da dinâmica da praia para, com base 
no seu conhecimento, testar soluções alternativas de 
longo prazo baseadas em alimentação artificial com e 
sem estruturas de retenção/proteção (esporões, esporões 
em Y e quebra-mares destacados). O teste destas soluções 
baseou-se em modelação numérica da morfodinâmica de 
curto prazo e da evolução da linha de costa a longo prazo.  
Procedeu-se também ao teste de soluções alternativas 
do perfil transversal da defesa longitudinal aderente 
recorrendo a modelação física realizada em canal de ondas, 
para verificação da sua estabilidade e dos galgamentos.

Na próxima secção descrevem-se os métodos aplicados 
na caracterização da dinâmica da praia, na análise de 
soluções alternativas para a reabilitação e proteção da praia 
e na análise de soluções alternativas para a melhoria da 
defesa aderente. Os principais resultados são apresentados 
na secção seguinte e é com base na sua análise crítica 
que se conclui sobre a eficiência das soluções e se fazem 
recomendações relativamente às soluções a implementar.

AbstrAct

Colwyn Bay is a seaside holiday resort, located in the North Wales coastline of the United Kingdom, which faces the Irish Sea. It has an 
historic link with tourism, which drives the economy of the coastal region through the development of the town’s frontage and associated coastal 
and marine environments. The study here described aimed to rehabilitate and protect Colwyn Bay beach, which is undergoing an advanced 
process of erosion and degradation of its recreational, bathing and coastal protection functions. Due to the notable reduction of the beach width 
and lowering of the beach berm and face, seawall overtopping and consequent flooding of the promenade occur frequently under sea storm 
events. For this reason, the Conwy County Borough Council decided on the development of a coastal defence strategy plan for Colwyn Bay. The 
present paper describes the study performed. The characterization of the beach dynamics was performed in a first stage. It was evaluated the 
three-dimensional evolution of the beach face and backshore, the recent sedimentologic contents of the same zone, the beach hydrodynamics, based 
on a wave climate series at three inshore points in front of the beach and on the analysis of a tidal and a surge levels series, the evaluation of the 
beach submerged active zone and the evaluation of the cross-shore distribution of the sediment drift. In a second stage, a stage of simulation and 
evaluation of alternative solutions based on a beach nourishment strategy, it was defined and tested the recharged beach profile and tested the 
long-term solutions, some of them with retention/protection structures (groynes, fishtail groynes and detached breakwaters). These tests were based 
on numerical modelling of the short-term cross-shore morphodynamics in the case of the recharged beach profile, and on numerical modelling of 
the long-term shoreline evolution in the case of the beach planform with and without structures. The several methodologies of analysis applied and 
the respective results are described in detail. Also within the scope of testing beach rehabilitation solutions, physical modelling was performed of 
the armour stability and wave overtopping for the several alternative cross-sections considered for the new linear defence at the Eastern frontage of 
Colwyn Bay. The main conclusions of the study, achieved through the comparative analysis of alternative solutions, were on the minimum volume 
of artificial beach nourishment required for the beach rehabilitation and protection, on the solution with best performance in retaining the beach 
recharge in the long-term, and on the most effective characteristics of the cross-section of the linear defence (armour slope, concrete wall geometry, 
geometry and permeability of the crest berm) concerning armour stability and wave overtopping. Recommendations regarding the need to execute 
a cost-benefit analysis for the beach nourishment solutions with best performance, monitoring the future beach and considering additional aspects 
for the design of the linear defence were pointed out.

Keywords: Coastal Erosion, Beach Nourishment, Coastal Structures.
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Figura 1. Localização da área de estudo. 
Figure 1. Location of the study area.

Figura 2. Estado de degradação da praia e do paredão: a) praia em condições de baixa-mar e b) galgamento do paredão. 
Figure 2. Beach and existing seawall damages: a) beach at low tide conditions and b) wave overtopping of the seawall.
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2.  métodos

2.1. Análise de dados e modelação numérica da praia

2.1.1.  caracterização da dinâmica hidro-sedimentar

A caracterização da dinâmica da praia consistiu: a) na 
análise da evolução morfológica da face e berma de praia, 
b) na análise da composição sedimentológica das mesmas 
zonas, c) na análise do regime de agitação marítima (e em 
particular das tempestades), d) na análise do nível do mar 
(especificamente, da componente devida à maré astronómica 
e da componente devida à sobrelevação meteorológica) e e) 
na análise do transporte longitudinal na zona ativa submersa 
(faixa adjacente à linha de costa, do lado do mar, onde 
ocorre transporte sedimentar significativo na componente 
longitudinal). A metodologia aplicada, esquematizada na 
Figura 3, baseou-se num vasto conjunto de dados observados: 
levantamentos topo-hidrográficos desde 1956, fotografias 
aéreas de diversas datas, informação sobre os sedimentos da 
face e berma de praia, uma série temporal de 19 anos de 
parâmetros de agitação marítima e uma série temporal de 15 
anos do nível do mar.

De forma sucinta, descreve-se seguidamente a metodologia 
aplicada:

a) A análise da evolução morfológica baseou-se em 
levantamentos topo-hidrográficos de diferentes datas, 
compreendidas entre 1956 e 2007, e incluiu os seguintes 
aspetos: a evolução da posição da linha de costa; a evolução 
tridimensional (3D) da face de praia; e a evolução do 
perfil transversal de praia. A evolução da posição da 

linha de costa, isolinha correspondente à elevação igual 
a 0 m relativa ao Ordinance Datum Newlyn (ODN), foi 
determinada com base na ferramenta Digital Shoreline 
Analysis System (DSAS), que estende as funcionalidades 
do software ArcGIS (ESRI), permitindo a automatização 
de grande parte das tarefas relacionadas com a análise 
quantitativa da evolução da linha de costa (Thieler et 
al., 2009). As datas dos levantamentos analisados foram 
1956, 1980, 1990, 2002 e 2007. A evolução 3D da 
face da praia incluiu a sua totalidade, desde o limite 
do paredão (2,5 m ODN) até à cota aproximada de  
-1,5 m ODN, e baseou-se na comparação dos 
modelos digitais de elevação construídos com base em 
levantamentos topográficos datados de Outubro de 2001 
a Novembro de 2007 (aproximadamente 2 levantamentos 
anuais). A zona de análise consistiu na área comum dos 
levantamentos, correspondendo a uma área total de 433,8 
x 103 m2. Obtiveram-se balanços volumétricos e taxas de 
erosão e assoreamento para cada período de comparação. 
A evolução do perfil transversal da praia baseou-se em dois 
tipos de dados: levantamentos históricos de 103 perfis 
de praia datados entre 1956 e 1995; e levantamentos 
topográficos mais recentes, de Novembro de 1997 a Maio 
de 2009. Foram avaliados vários indicadores morfológicos 
sobre a evolução de cada perfil, designadamente a variação 
média, máxima e a taxa de variação da elevação da face 
de praia na base da defesa longitudinal aderente. Dos 
levantamentos mais recentes foram analisados os datados 
de Outubro de 2001 a Maio de 2009 (2 levantamentos 
por ano), nomeadamente 5 perfis transversais (por 

Figura 3. Esquema da metodologia aplicada para caracterização da dinâmica da praia e análise de soluções alternativas de reabilitação e proteção. 
Figure 3. Scheme of the methodology applied for the characterisation of the beach dynamics and analysis of alternative solutions for rehabilitation and protection.
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apresentarem melhor consistência nas direções), desde 
a defesa longitudinal até aproximadamente à elevação  
-4 m ODN. Os parâmetros morfológicos analisados 
foram: largura da praia a diferentes níveis de referência (0, 
-2 e -3 m ODN); área da praia, estimada em cada perfil 
acima do 0 m ODN e entre 0 e -2 m ODN; e volume 
subaéreo da praia, considerando que cada perfil tem uma 
extensão lateral igual à soma de metade da distância entre 
dois perfis consecutivos.
b) A análise da composição sedimentológica foi efetuada 
com base em sondagens curtas ao longo de 9 perfis 
(3 sondagens por perfil e 3 amostras por sondagem 
recolhidas às elevações 1,5 m, 0,0 m e -2,6 m ODN). 
Foram determinados os parâmetros diâmetro mediano, 
D50, e coeficiente de graduação, σ ( igual a (D84/D16)

0,5, 
em que D16 e D84 são os valores de diâmetro abaixo 
dos quais 16% e 84% da distribuição têm diâmetros 
inferiores, respetivamente). A densidade das partículas 
foi determinada para algumas amostras, assim como 
a composição mineralógica da fração arenosa, que foi 
avaliada através de observação à lupa binocular.
c) A análise da agitação marítima foi efetuada com base 
no processamento de três séries (correspondentes a três 
posições ao largo em frente à praia: Oeste, Central e 
Este) de valores horários dos seguintes parâmetros: altura 
de onda significativa, Hs, período médio da onda, Tz, 
e direção média da onda, θ. Estas séries foram obtidas 
através de um modelo de reconstituição (hindcast) 
da agitação marítima forçado pelo vento ocorrido ao 
longo de 19,5 anos, entre 1986/10/01 e 2006/03/31.  
Verificou-se que as falhas (lacunas) das séries de agitação 
marítima resultantes da falta de dados de vento (ou vento 
nulo), correspondentes a 13% dos dados, se encontravam 
bem distribuídas ao longo do ano. Tendo em vista a 
reconstituição das séries, essas falhas foram colmatadas 
da seguinte forma: por valores interpolados, no caso do 
intervalo de falha ser inferior a um dia; e pelos valores 
médios diários anuais (ou considerando todos os registos 
naquele dia em todos os anos) no caso de falhas com 
duração superior a um dia. A caracterização do regime 
médio foi feita em classes de 0,25 m para Hs, 1 s para Tz 
e 10° para θ.
d) A análise do nível do mar baseou-se na série temporal 
de dados do marégrafo de Llandudno (a cerca de 8 
km a Oeste de Colwyn Bay), entre Maio de 1994 e 
Dezembro de 2008. Os dados contêm: níveis de água 
medidos a cada 15 minutos (referidos ao Admiralty 
Chart Datum Reference (ACD), cuja relação com ODN é  
ACD=ODN-3.85 m), e os resíduos calculados pela 
diferença entre os valores medidos e os níveis de maré 
previstos pelo BODC (British Oceanographic Data 
Centre). As falhas encontradas nos registos, por ano, 
oscilam entre aproximadamente 45% (em 1994) e 0% 
(ano completo, em 2005). O período máximo com 
falhas é de 3,5 meses. Tendo em vista a construção de 
uma série temporal contínua de nível do mar com início 
em 1987/01/01 (início do período considerado para a 
agitação marítima) aplicou-se a seguinte metodologia: 
i) calcularam-se as constituintes de maré utilizando o 

software “T_TIDE” (Pawlowicz et al., 2002), com base 
nos dados do período entre 1995/01/01 e 2000/12/31 (6 
anos); ii) reconstituiu-se a série de níveis de maré para o 
período completo de 19 anos com início em 1987/01/01, 
a partir das constituintes de maré; iii) adicionou-se 
a sobrelevação registada na série original aos valores 
previstos para o nível de maré (usaram-se exatamente 
os valores registados para o período entre 1995 e 2005, 
e para o período entre 1987 e 1994 utilizaram-se os 
resíduos medidos em outros anos).
e) A análise do transporte longitudinal na zona ativa 
submersa foi efetuada com base na aplicação do modelo 
Litdrift (DHI, 2008) para os 19 anos completos (1987-
2005) das séries de agitação marítima e nível do mar (esta 
última construída conforme descrito acima). Foi aplicado 
um modelo numérico do tipo perfil (2D-vertical), baseado 
nos principais processos físicos costeiros determinantes 
para o transporte sedimentar (em suspensão e de fundo) na 
zona de rebentação, que inclui a variação granulométrica 
(através do parâmetros D50 e σ) dos sedimentos na 
direção transversal da praia. O cálculo do transporte 
longitudinal num perfil representativo da morfologia da 
praia (aproximadamente no centro da zona de estudo) foi 
antecedido por uma análise de sensibilidade aos parâmetros 
sedimentológicos, uma vez que se verificou a existência de 
grande variabilidade do valor destes parâmetros, assim 
como a existência de afloramentos argilosos, na face de 
praia. Aplicou-se um espaçamento horizontal de 2 m ao 
longo do perfil transversal e a cada ponto associaram-se 
os respetivos parâmetros sedimentológicos (extrapolados 
com base nos resultados das amostras superficiais e nas 
conclusões da análise de sensibilidade realizada). Através 
da aplicação do modelo determinou-se o transporte 
sedimentar instantâneo, de 3 em 3 horas, em cada ponto do 
perfil, para os 19 anos em apreço. Com base neste resultado 
calculou-se a capacidade de transporte sedimentar em cada 
sentido longitudinal da praia (Este e Oeste) e a extensão da 
zona onde ocorre 90 e 95% do transporte (assim como a 
correspondente profundidade). Com base nestes resultados 
também foi possível concluir sobre outros parâmetros de 
caracterização da dinâmica sedimentar da praia, tais como 
a variabilidade anual e sazonal do transporte longitudinal.

2.1.2.  soluções alternativas

Tendo em vista definir soluções alternativas de reabilitação 
e proteção baseadas numa estratégia de alimentação artificial, 
implementou-se uma metodologia constituída por duas 
partes principais, que tiveram por objetivo: a primeira, a 
definição do perfil de enchimento; e a segunda, o teste de 
soluções de longo prazo, algumas com estruturas de retenção/
proteção (esporões, esporões em Y e quebra-mares destacados)  
(Figura 3).

O dimensionamento do perfil de enchimento e, 
consequentemente, a estimativa do volume de enchimento, 
foi baseado: i) no conceito de perfil de equilíbrio, para 
a face e zona submersa ativa; e ii) na resiliência do perfil 
em condições de tempestade, para a berma. Neste caso de 
estudo, foi considerado o efeito da grande amplitude de 
maré (entre 4 a 8 m) na geometria do perfil de longo prazo, 
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tendo sido usado um perfil de equilíbrio de dois-declives 
baseado no método “2S-EBP” (2 Slope–Equilibrium Beach 
Profile) de Bernabeu et al. (2003). Este método incorre na 
determinação de 4 coeficientes de forma da praia que são 
função do número adimensional de queda das partículas,  

sH wTΩ = (onde T foi considerado o período médio 
da onda, Tz), que por sua vez contém a dependência da 
dimensão característica dos sedimentos através da velocidade 
de queda, w. Determinaram-se perfis de equilíbrio para 3 
diâmetros característicos dos sedimentos: D50=0,25, 0,5 e 
0,75 mm. A cota do topo do perfil de praia foi dimensionada 
em função do nível máximo de água ou do nível de água 
excedido somente uma pequena percentagem de tempo.

O dimensionamento da berma foi baseado em:  
i) condicionamentos económicos (considerando que quanto 
mais estreita for a berma menor será o volume de recarga), ii) 
necessidade de uma largura razoável para utilização balnear 
e de recreio (apesar de também vir a ser condicionada pelas 
alterações da forma plana a longo prazo) e iii) manutenção 
de uma largura mínima de segurança para evitar a ação direta 
da agitação sobre o paredão em condições de tempestade. Foi 

no âmbito desta última condição que se testou a resiliência 
do perfil em condições de tempestade.

Considerando uma largura de berma de 50 m e a 
dimensão das partículas sedimentares disponíveis para o 
enchimento (informação obtida através da prospeção da área 
de empréstimo), que se associou à respetiva configuração de 
perfil 2S-EBP, estabeleceu-se um conjunto de casos de teste 
(Tabela 1). Simulou-se a evolução do perfil de enchimento sob 
ação erosiva para estes casos. Aplicou-se o modelo numérico 
Litprof (DHI, 2008), 2D-vertical, do tipo modelo de perfil, 
baseado nos processos físicos litorais de morfodinâmica 
de curto prazo. Testaram-se as tempestades ocorridas em 
Fev/1990 e Dez/1990 (Figura 4). A primeira correspondeu 
ao período mais longo de ondas consecutivas com Hs 
superior a 3 m da série de 19 anos de agitação marítima. A 
segunda correspondeu ao período em que o nível do mar 
alcançou níveis mais elevados devido à sobrelevação (gerada 
por baixas pressões meteorológicas). Nos testes 1-5 a berma 
foi considerada plana ao nível 4 m ODN. Nos testes 6-7 
a berma foi considerada com declive 1:100, desde o nível  
5 m ODN, junto ao paredão, até ao nível 4,5 m ODN.

teste nº condições sedimentológicas D50 (mm); σ(-) Perfil de enchimento tempestade

1 0,25; 1,72 2S-EBP + berma horizontal Dez/90

2 0,75; 5,01 2S-EBP + berma horizontal Dez/90

3 0,75; 2,39 2S-EBP + berma horizontal Dez/90

4 0,25; 1,72 2S-EBP + berma horizontal Fev/90

5 0,45; 2,10 2S-EBP + berma horizontal Fev/90

6 0,25; 1,72 Declive constante (1:35) + berma inclinada (1:100) Fev/90

7 0,45; 2,10 Declive constante (1:30) + berma inclinada (1:100) Fev/90

tabela 1. Condições geomorfológicas e hidrodinâmicas dos testes de erosão a curto prazo. 
table 1. Geomorphologic and hydrodynamic conditions of the short term erosion tests.

Figura 4. Características das tempestades de a) Dez/90 e b) Fev/90: parâmetros Hrms e nível do mar (esquerda); e Tz (direita). 
Figure 4. Characteristics the a) Dec/90 and b) Feb/90 storms: parameters Hrms and sea level (left); and Tz (right).
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O teste das soluções alternativas de longo prazo foi baseado 
na aplicação de dois modelos numéricos de evolução da 
linha de costa, os modelos Litmod (Vicente, 1991; Vicente e 
Clímaco, 2003) e Litline (DHI, 2008). A aplicação dos dois 
modelos deve-se ao facto deles terem diferentes abordagens 
metodológicas e consequentemente diferentes capacidades 
e limitações. Por exemplo, o Litline simula a variação 
instantânea do nível do mar devida à maré e o Litmod não 
(foi aplicado para o nível médio do mar); o Litmod simula o 
efeito de esporões em forma de Y e o Litline não. A aplicação 
de ambos permitiu testar um conjunto alargado de soluções 
de reabilitação.

A primeira fase da metodologia de modelação das soluções 
alternativas consistiu na calibração dos modelos. Foi realizada 
para o período Out/2001 – Jul/2005, porque o primeiro 
levantamento completo da zona foi realizado em Out/2001 
e a série temporal de agitação marítima termina em 2005. 
As linhas de costa (nível 0 m ODN) utilizadas no processo 
de calibração foram: a linha de Out/2001, como linha 
inicial; e as quatro linhas Out/2002, Jul/2003, Maio/2004 
e Jul/2005, como linhas de verificação. Foram considerados 
os perfis de praia de Out/2001 em consonância com a data 
da linha de costa inicial. Considerou-se o gradiente (variação 
espacial) de energia incidente na praia ao longo da direção 
longitudinal através da utilização dos três climas de agitação 
(Oeste, Central e Este) em ambos os modelos. No modelo 
Litline utilizaram-se espaçamentos de células iguais a 40 e  
2 m ao longo da linha de base (linha de referência do modelo) 
e do perfil, respetivamente, e consideraram-se as seguintes 
condições fronteira: zona ativa bloqueada até ao quebra-mar 
destacado (com difração) na fronteira Oeste, e zona ativa 
totalmente aberta na fronteira Este. No modelo Litmod 
utilizou-se a fórmula de Kamphuis (Kamphuis, 1991) para 
o cálculo do transporte sólido litoral, um passo de cálculo de 
0,01 dia e células com 40 m de comprimento ao longo da 
linha de base. As condições fronteira consistiram: na taxa de 
transporte imposta na fronteira Este e na taxa de transporte 
a Oeste resultante do processo de evolução morfológica 
(erosão/acreção) observado entre fronteiras.

A segunda fase da metodologia para modelação das 
soluções alternativas consistiu no teste de duas soluções de 
alimentação artificial sem estruturas de proteção. Testou-se 
a evolução (para os 19 anos da série de agitação marítima) 
do enchimento da praia para dois tipos de sedimentos e 
respetivos perfis (2S-EBP e berma com declive 1:100 entre 
os níveis 5 e 4,5 m ODN). Estas soluções corresponderam 
a: 3,3 milhões de m3 de areia com D50=0,25 mm (área de 
enchimento 1,6 milhões de m2); e 2,2 milhões de m3 de 
areia com D50=0,45 mm (área de enchimento 1,3 milhões 
de m2).

A terceira fase da metodologia para modelação das soluções 
alternativas consistiu no teste de soluções de alimentação 
com estruturas de proteção, tais como esporões, esporões 
em Y e quebra-mares destacados. O objetivo foi analisar o 
efeito das estruturas implementadas na retenção do volume 
de areia depositado na praia.

2.2.  modelação física da defesa aderente

Nesta secção descrevem-se aspectos de modelação física 
relacionados com a análise da estabilidade e dos galgamentos 
das várias soluções alternativas do perfil transversal da defesa 
longitudinal aderente de enrocamento, que foi inicialmente 
pensada para ser utilizada no extremo Este de Colwyn Bay. 
Descreve-se a configuração do modelo físico no que diz 
respeito às instalações de ensaio, à escala do modelo, aos 
perfis transversais, aos fundos do modelo, ao programa de 
ensaios e à avaliação da estabilidade e dos galgamentos dos 
perfis.

2.2.1.  Instalações de ensaio e escala do modelo

Realizaram-se ensaios com vista à análise da estabilidade e 
dos galgamentos, em modelo físico bidimensional, num canal 
de ondas irregulares, com cerca de 50 m de comprimento, 
1,6 m de largura e 1,2 m de profundidade (largura e 
profundidade úteis de 0,8 m) (Reis et al., 2010). Utilizou-se 
um batedor de pistão com um sistema de absorção ativa da 
reflexão, AWASYS (Troch, 2005), controlado pelo software 
SAM (Capitão, 2002).

Os modelos foram construídos e explorados de acordo 
com a semelhança de Froude, tendo sido utilizada a escala 
geométrica de 1:25. Esta escala foi selecionada de maneira 
a garantir que os principais aspetos da interação onda-
estrutura (reflexão, dissipação e transmissão, especialmente 
por galgamento), eram bem reproduzidos no modelo, eram 
evitados efeitos de escala significativos, especialmente no que 
se refere à reprodução da rebentação e do escoamento nos 
mantos da estrutura, e as condições de teste definidas podiam 
ser reproduzidas na instalação de ensaio com os recursos 
disponíveis (Hughes, 1993; De Rouck et al., 2005).

2.2.2.  Perfis transversais e fundos do modelo

Foram construídas e testadas oito alternativas para o perfil 
transversal da defesa longitudinal aderente de enrocamento, 
denominadas Alternativas 1 a 8. A Tabela 2 apresenta as 
principais características da Alternativa 1 e as diferenças 
desta para as restantes alternativas (2 a 8). As oito alternativas 
diferiam principalmente na inclinação do talude do manto 
exterior, na geometria e permeabilidade da berma do 
coroamento e na geometria do muro-cortina. A Alternativa 1 
foi desenvolvida a partir do perfil transversal preliminar que 
foi identificado no plano de defesa costeira (CCBC, 2007) 
e da avaliação empírica do seu desempenho relativamente 
aos galgamentos. As alternativas subsequentes foram testadas 
para avaliar o impacto provocado pela alteração de diferentes 
características da estrutura. A Figura 5 apresenta os perfis 
transversais das Alternativas 1, 5, 7 e 8.

No modelo, os fundos em frente ao local de implantação 
da defesa longitudinal aderente foram reproduzidos por 
intermédio de um fundo fixo, desde o pé do talude da 
estrutura até ao nível de -0,164 m, o que correspondia no 
protótipo ao nível de 0 m ACD (-4,1 m ODN, Figura 
6). O fundo foi reproduzido por duas rampas de diferente 
inclinação: 1:50 nos 5 m (125 m no protótipo) existentes 
imediatamente em frente à estrutura e 1:100 nos restantes 
4,4 m (110 m no protótipo).
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tabela 2. Características principais da Alternativa 1 e diferenças entre estas e as características das Alternativas 2 a 8. 
table 2. Main characteristics of Alternative 1 and corresponding differences for Alternatives 2 to 8.

Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Alt. 7 Alt. 8
● defesa frontal aderente em talude

● talude: ● 1:3 ● 1:2,5 ● 1:2,5 ● 1:2,5
● camadas: ● 2; 3-6t enrocamento
● largura da berma do coroamento: ● ≈3,5m (3 pedras) ● ≈11,47m (10 pedras) ● ≈4,70m (4 pedras) ● ≈4,70m (4 pedras) ● ≈4,70m (4 pedras)
● cota da berma do coroamento: ● 7,50m ODN ● 8,00m ODN ● 9,00m ODN

● 300kg - 1t enrocamento

Pé do Talude
● cota: 
● camada superior: 
● camada inferior:

● ≈ -0,65m ODN 
● 2  pedras (3-6t)
● 3 pedras (3-6t; ≈3,5m de largura)

● ≈ -0,61m ODN ● ≈ -0,61m ODN 
● 1 pedra 
● 2 pedras (≈2,22m)

● 1 pedra
● 2 pedras (≈2,3m)

● cota: ● ≈ 7,00m ODN (no muro-cortina)
● talude: ● 1:40
● largura: ● 4,5m ● 7,97m ● 7,97m
● tipo: ● secção retangular ● muro deflector ● muro deflector ● muro deflector
● cota de coroamento: ● 8,00m ODN ● 8,50m ODN ● 8,50m ODN ● 8,50m ODN ● 9,00m ODN ● 10,00m ODN ● 8,15m ODN

Muro-Cortina

Geral

Manto 
Principal

Laje de Betão 
(coroamento)

Filtros

Não existenteNão existente Não existente

Diferenças Relativas à Alt. 1Características Principais 
da Alt. 1

Figura 5. Continua na próxima página.
Figure 5. Continues in the next page.
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Figura 5. Perfil transversal das Alternativas 1, 5, 7 e 8. 
Figure 5. Cross-sections of Alternatives 1, 5, 7 and 8.

Figura 6. Representação esquemática do canal de ondas onde foram realizados os ensaios, do modelo do molhe e da 
localização do equipamento de medição utilizado. 
Figure 6. Sketch of wave flume, model breakwater and location of experimental equipment.
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2.2.3.  Programa de ensaios

Para cada uma das alternativas propostas para o perfil 
transversal da defesa longitudinal aderente, o programa de 
ensaios especificava uma sequência de testes, realizados com 
ondas irregulares, com uma configuração espectral empírica 
de JONSWAP (com um fator de esbelteza, γ=3,3). A cada 
um deles correspondiam valores nominais pré-definidos de 
altura de onda significativa, Hos, e período médio, Tom, na 
batimétrica -4,1 m ODN, e um nível de maré (Tabela 3). 
Estas condições resultaram de uma análise de probabilidade 
conjunta de ocorrência de ondas e marés realizada para a 
frente marítima de Conwy (HR Wallingford, 2004) e os 
níveis de maré tiveram em conta previsões de futuras subidas 
do nível do mar indicadas nas atuais recomendações da 
DEFRA (2006).

Os valores de Hos e Tom variaram entre 1,8 m e 4,0 m 
e 5,6 s e 8,6 s, respetivamente, abrangendo uma grande 
gama de condições com períodos de retorno entre 1 e 200 
anos, que incluíam os potenciais casos mais desfavoráveis de 
probabilidade conjunta que tinham sido identificados em 
estudos preliminares de avaliação empírica do galgamento. 
No total, foram realizados 96 testes, cada um deles com uma 
duração aproximada de 1000 ondas.

Para a medição da superfície livre, o canal foi equipado com 
quatro sondas de condutância (Figura 6). Foram colocadas 
duas sondas fixas (sondas 1 e 2) próximas do batedor, 
necessárias ao funcionamento do sistema de absorção ativa 
da reflexão. A terceira sonda (sonda 3) foi localizada no final 
da parte horizontal do canal. A quarta sonda (sonda 4) foi 
posicionada em frente à estrutura. Os sinais provenientes das 
sondas foram adquiridos à taxa de 40 Hz (escala do modelo), 
guardados em formato digital e analisados através do software 
SAM.

2.2.4.  Avaliação da estabilidade e galgamentos

Para cada alternativa, a estabilidade do manto exterior 
foi analisada, em cada teste, através da contagem do número 
de quedas de blocos de enrocamento de 3 t a 6 t e da 
determinação da respetiva percentagem, calculada através 
da divisão daquele número pelo número total de blocos 
utilizado no modelo. Considerou-se que houve queda de 
um bloco sempre que este se movimentou da sua posição 
original numa distância igual ou superior ao seu diâmetro 
nominal.

O número de quedas de blocos por cada teste foi avaliado 
através da observação visual do modelo durante o teste, pela 
comparação de fotografias tiradas antes e depois do teste e 
pela análise do respetivo vídeo.

A percentagem de quedas de blocos foi comparada 
com a percentagem máxima aceitável de 5% recomendada 
em CIRIA/CUR/CETMEF (2007), designada como a 
“inexistência de danos” (“no damage condition”).

Para determinar os valores médios de caudais galgados 
por metro linear de estrutura, Q (l/s/m), foi colocado um 
tanque de recolha de água a jusante da obra e a água era 
direcionada para o tanque através de uma rampa de 0,30 m 
de largura (Figura 6). Dentro do tanque instalaram-se uma 
bomba e um limnímetro, ligados a um computador que 
monitorizava e registava a variação de nível em cada ensaio 

com uma frequência de 40 Hz. Quando era atingido, no 
tanque, um nível máximo de água pré-estabelecido, a bomba 
era ativada por um período fixo de tempo. O volume de água 
bombada foi determinado com base na curva de calibração 
da bomba. A medição da variação do nível de água no tanque 
durante um ensaio, juntamente com a curva de calibração da 
bomba, permitiam determinar os valores médios de caudais 
galgados por metro linear de estrutura, Q.

Os valores de Q obtidos para cada teste foram 
comparados com o valor máximo aceitável de 0,1 l/s/m 
que tinha sido identificado como sendo adequado para os 
principais utilizadores da zona costeira protegida pela defesa 
longitudinal aderente (peões e/ou veículos), de acordo com as 
atuais recomendações disponíveis em Pullen et al. (2007).

3.  ResultAdos

3.1.  Caracterização da dinâmica da praia

Os resultados da análise da evolução da posição da linha 
de costa entre 1956 e 2007 (Figura 7) mostram uma variação 
considerável da posição desta linha, tendo o valor máximo 

tabela 3. Condições nominais de ensaio na batimétrica 
-4.1 m ODN (valores de protótipo). 
table 3. Target conditions at -4.1 m ODN (prototype values).

2,5 TC1
3,0 TC2
3,5 TC3
4,0 TC4
2,5 TC5
3,0 TC6
3,5 TC7
4,0 TC8
2,5 TC9
3,0 TC10
3,5 TC11
4,0 TC12
1,8 TC13
2,0 TC14
2,5 TC15
3,0 TC16

7,0 2,7 TC17
8,4 3,8 TC18
7,0 2,7 TC19
7,5 3,0 TC20
8,0 3,4 TC21
7,4 2,9 TC22
8,0 3,4 TC23
8,6 3,9 TC24
5,6 1,8 TC25
7,4 2,9 TC26
8,0 3,4 TC27

5,8

H os  (m) Designação

5,6

T om (s)

8,53,5

4,0

4,8

7,5

8,0

Nível de Maré       
(m ODN)

4,8

5,8

4,3

5,3
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residual de deslocamento sido de 50 e 20 m, de recuo e 
avanço, respectivamente (Figura 7A). O deslocamento médio 
da linha de costa foi de 13 m (recuo), correspondendo a uma 
área de cerca de 51x103 m2. Entre 1956 e 1980 praticamente 
toda a praia mostrou uma progressiva acreção, mais evidente 
no sector central. No período entre 1980 e 1990 ocorreu 
uma situação de recuo generalizado da linha de costa, com 
uma taxa média de erosão de 5 m.ano-1 e máxima perto de 
8 m.ano-1 (Figura 7B). Esta situação terá estado associada 
a eventos de agitação marítima mais energéticos, que 
ocorreram entre 1988 e 1990, mas também à construção, 
nesse período, de estruturas de defesa costeira (quebra-mares 
de Rhos-on-Sea,  Figura 1, e Penrhyn Bay, a Oeste do primeiro) 
que terão alterado a contribuição sedimentar à praia. Após 
este período, a praia mostrou uma recuperação ligeira com 
taxas de acreção média e máxima entre 1990 e 2002 de  

2 e 5 m.ano-1, respetivamente. Depois de 2002, verificou-se 
a sua estabilização, a uma taxa inferior a 0,5 m.ano-1. No 
período total de análise a praia perdeu, em área, cerca de 
51x103 m2, da qual cerca de 50% foi recuperada após 1990.

A evolução 3D da face da praia, entre Outubro 2001 e 
Novembro 2007, mostra a dominância do processo erosivo, 
com perda de sedimento da ordem de 40x103 m3, a uma taxa 
de 7x103 m3.ano-1, o que corresponde a um rebaixamento 
vertical médio de 15 mm.ano-1 (Figura 8). Entre Outubro de 
2001 e Maio de 2002 a taxa de erosão observada foi a mais 
elevada, igual a 49x103 m3.ano-1, seguindo-se a recuperação da 
praia na mesma ordem de grandeza. No entanto, as oscilações 
volumétricas subsequentes promoveram a erosão geral da 
mesma. Os resultados mostraram que o sentido da variação 
volumétrica nem sempre está associado à sazonalidade do 
clima de agitação.

Figura 7. Deslocamento da linha de costa (A) e taxa de evolução (B) entre 1956 e 2007. 
Figure 7. Shoreline displacement (A) and evolution rate (B) between 1956 and 2007.

Figura 8. Evolução da face da praia entre Outubro de 2001 e Novembro de 2007. 
Figure 8. Evolution of the beach face between October 2001 and November 2007.
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1956-1980 1980-1984 1984-1988 1988-1990 1956-1990

Média (m) -0,19 -0,30 0,12 -0,37 -0,74

Rebaixamento máximo (m) -0,84 -1,33 -1,64 -1,60 -1,78

Taxa (m.ano-1) -0,01 -0,07 0,03 -0,19 -0,02

tabela 4. Variação vertical da cota da praia na base da defesa longitudinal. 
table 4. Vertical variation of the beach level at the revetment base.

A evolução vertical da zona superior da face de praia 
(na base da defesa longitudinal aderente) mostra que houve 
um rebaixamento longitudinal praticamente constante, 
com variação máxima entre 1984 e 1990, no valor de  
1,6 m, e uma taxa de evolução de 0,2 m.ano-1 (Tabela 4). Os 
resultados para o período 1984-1988 refletem a acumulação 
observada no extremo Oeste da praia como consequência 
da construção do quebra-mar de Rhos-on-Sea. A evolução 
dos perfis transversais de praia evidencia a acentuada 
variabilidade morfológica dos mesmos, quer longitudinal, 
quer transversal. De um modo geral, os perfis que apresentam 
maior variabilidade morfológica são os dos extremos Oeste 
e Este, sendo a zona inferior da face de praia o sector onde a 
variação volumétrica é mais evidente. Não se observou uma 
correlação entre a variabilidade morfológica dos perfis e a 
sazonalidade do clima de agitação.

Os resultados da análise da composição sedimentológica 
mostraram que os sedimentos da praia de Colwyn Bay são 
principalmente areias. No entanto, encontra-se uma fração 
importante de material mais grosseiro (cascalho e blocos) na 
parte superior da face de praia ou em pequenas depressões 
ao longo da zona inferior do perfil. No extremo Oeste, na 
zona protegida pelo quebra-mar de Rhos-on-Sea, sedimentos 
vasosos cobrem a zona inferior da face de praia e níveis de 
argila compacta afloram na zona inferior da face de praia, 
principalmente no seu extremo Este. Na zona superior da 
face da praia, as areias são grosseiras a cascalhentas, com D50 
entre 0,6 e 3 mm, e mal calibradas (σ>3). Em alguns locais, os 
sedimentos são praticamente constituídos por bioclastos. Na 
zona inferior do perfil, as areias apresentam grão fino a médio 
(D50=0,2-0,3 mm) e são bem calibradas (σ~1). Para além 
da triagem granulométrica transversal, o diâmetro mediano 
dos sedimentos apresenta variabilidade longitudinal, com 
aumento do D50 nos extremos da praia, sectores com maior 
variabilidade morfológica, e particularmente em direção a 
Este. A densidade média das partículas é de 2,7.

Os resultados da análise do regime médio de agitação 
marítima ao largo (ver histogramas para a posição Central 
na Figura 9) mostraram que predominam os períodos 
de calmaria, com Hs<0,25 m e 2<Tz<4 s. As direções de 
agitação mais frequentes (somando 65% das ocorrências) são 
as compreendidas entre 285°<θ<345°, seguindo-se a agitação 
proveniente do quadrante Nordeste (totalizando 28% das 
ocorrências). A altura de onda significativa máxima é inferior 
a 3,25m, oriunda da direção θ=0°, enquanto o valor médio 
de Hs é igual a 0,44 m (Tz=3 s). 

Os resultados da análise de tempestades para 3 diferentes 
limiares de altura de onda (Hs>2,0, 2,5 e 3,0 m) e quatro 

intervalos de duração da tempestade (t<1, 2 e 3 dias, e t>3 
dias) mostraram que ocorreram mais temporais no período 
entre 1987-1993 do que nos anos seguintes. A maior 
tempestade (maior Hs maior e mais longa duração) ocorreu 
de 7 a 12 de Dezembro de 1990, secundada pela ocorrida 
de 26 de Fevereiro a 2 de Março de 1990, e utilizada para 
o dimensionamento do perfil ótimo da praia, devido à sua 
conjugação com níveis de água extremos.

Os resultados da análise do nível do mar a partir da 
série temporal (reconstituída) de 19 anos de níveis de água 
mostraram que o nível máximo estimado foi 5,2 m, e os 
níveis de 4,0, 4,5 e 5,0 m ODN são somente excedidos, em 
média, 5 dias por ano, 1 dia por ano e 1 dia em 50 anos, 
respetivamente. Estes três níveis foram escolhidos para duas 
hipóteses de configuração da berma e perfil de enchimento. 
Determinou-se ainda a amplitude de maré modal (mais 
frequente), igual a 6,25 m.

Os resultados da análise do transporte longitudinal na 
zona ativa submersa para os 19 anos de agitação marítima 
e nível do mar, entre 1987 e 2005, mostraram grande 
variação interanual da capacidade de transporte sedimentar, 
entre 51,9x103 e 187,5x103 m3.ano-1 para a resultante do 
transporte (diferença entre as componentes dirigidas para 
Este e para Oeste) (Figura 10b). Constatou-se que existe uma 
predominância do transporte para Este, de cerca de 95% do 
transporte total, tendo sido o valor médio do transporte para 
Oeste e para Este de 6,3x103 e 109,9x103 m3.ano-1, respetivamente 
(Figura 10a). Como consequência, os transportes resultante 
e total (diferença e soma entre as duas componentes) médios 
foram bastante semelhantes: 103,5x103 e 116,3x103 m3.
ano-1, respetivamente (Figura 10b). A análise da distribuição 
transversal do transporte longitudinal ao longo da zona 
ativa submersa mostrou que os valores médios da extensão 
transversal (ao longo do perfil) onde ocorre 90 e 95% do 
transporte total são 218 e 249 m, respetivamente. As 
profundidades correspondentes são -3,0 e -3,6 m ODN, 
respetivamente. Ao contrário da grandeza do transporte, estes 
parâmetros evidenciaram uma  pequena variação interanual. 
Tal dever-se-á ao facto de dependerem maioritariamente da 
ocorrência de ondas com maior capacidade de transporte, 
as ondas com maior altura, que iniciam o seu processo de 
rebentação mais ao largo.

Os resultados descritos permitiram não só caracterizar 
a dinâmica da praia, conforme demonstrado, mas também  
foram fundamentais para a modelação das soluções  
alternativas, quer em perfil, quer em planta, pois foi com 
base neles que se estabeleceram as condições geomorfológicas 
iniciais, de calibração e de verificação, e as condições 
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de hidrodinâmica que permitiram executar as previsões 
do comportamento hidro-sedimentar da futura praia, 
apresentadas na secção seguinte.

3.2.  soluções alternativas de reabilitação e proteção da praia

Estabelecidos os perfis de enchimento resultantes da 
combinação de duas configurações para a berma (plana 
e inclinada) e cinco configurações para o perfil (três do 
tipo 2S-EBP, para D50=0,25, 0,45 e 0,75 mm, e duas de 
declive constante), realizaram-se testes para a análise da 
morfodinâmica de curto prazo, nomeadamente para simular 
a ação erosiva das tempestades de Fev/1990 e Dez/1990, 

Tabela 1. Os resultados da variação morfológica ao longo 
do perfil (Figura 11 e Tabela 5) mostraram que a tempestade 
de Fev/1990, em que os níveis do mar atingiram valores 
mais elevados, causou maior erosão (apesar das ondas terem 
cerca de metade da altura das ocorridas na tempestade de 
Dez/1990, Figura 4). A berma horizontal ao nível 4 m 
ODN permaneceu inalterada sob ação da tempestade de 
Dez/90 para os três testes efetuados (testes 1-3), nos quais 
apenas ocorreu erosão da face de praia (Figura 11a e Tabela 
5). Contudo, sob ação da tempestade de Fev/90, a mesma 
berma (testes 4-5) foi quase totalmente erodida (Figura 11b 
e Tabela 5). Constatou-se que a dispersão granulométrica, 
σ, é um parâmetro bastante influente na estabilidade do 

Figura 9. Histogramas de ocorrências de Hs, Tz e θ. 
Figure 9. Histogram of occurrance of Hs, Tz and θ.

Figura 10. Capacidade de transporte longitudinal entre 1987 e 2005: a) dirigido para Oeste e Este; b) resultante e total. 
Figure 10. Longshore transport capacity between 1987 and 2005: a) towards West and East; b) net and total.
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Figura 11. Evolução do perfil de enchimento a curto prazo para duas tempestades. Resultados dos testes: a) 1 a 3; b) 4 e 5; e c) 6 e 7. 
Figure 11. Short term evolution of the recharged beach profile for two sea storms. Results of the tests: a) 1 to 3; b) 4 and 5; and c) 6 and 7.

Teste nº Condições sedimentológicas
D50 (mm); σ(-)

Máximo 
rebaixamento da 

face de praia
(m)

Distância do máximo 
rebaixamento ao 

paredão
 (m)

Volume de erosão 
nos 1os 350 m de 
largura de praia

 (m3)

Recuo da 
berma

(m)

1 0,25; 1,72 0,04 68 3 0

2 0,75; 5,01 0,62 66 20 0

3 0,75; 2,39 0,25 70 5 0

4 0,25; 1,72 0,23 50 4,0 40

5 0,45; 2,10 0,28 50 7,1 48

6 0,25; 1,72 0,13 58 6,0 30

7 0,45; 2,10 0,21 56 7,2 50

tabela 5. Parâmetros de morfodinâmica dos testes de evolução do perfil de enchimento a curto prazo. 
table 5. Morphodynamic parameters of the short term recharged beach profile evolution tests.

perfil de praia. Os resultados numéricos indicaram que 
este parâmetro pode ser mais relevante do que o diâmetro 
mediano, D50, no processo de erosão. Concluiu-se que uma 
berma horizontal com 50 m de largura ao nível 4 m ODN 
é insuficiente para evitar a ação direta das ondas sobre o 
paredão, quando submetida à pior tempestade conhecida. 
Para estas condições de estado do mar, apenas a berma de  
50 m de largura e declive 1:100, implementada desde o nível  
5 m ODN junto ao paredão até ao nível 4,5 m ODN, mostrou 
resiliência ao processo de erosão (Figura 11c e Tabela 5). 

Salienta-se que, mesmo para esta geometria de topo de praia, 
apenas um perfil com pequena dispersão granulométrica, da 
ordem do valor aqui testado, σ =1,72, pode garantir uma 
largura mínima da berma de segurança.

Os resultados dos testes das soluções alternativas de 
longo prazo (para os 19 anos das séries de agitação marítima 
e nível do mar), ou seja, a evolução da forma plana da praia 
obtida com os modelos de evolução da linha de costa, para 
as soluções baseadas em alimentação artificial sem estruturas 
de proteção, mostraram uma boa concordância entre os dois 
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Figura 12. Simulação da evolução da linha de costa para a solução alternativa de alimentação artificial com dois 
esporões em Y com 250 m de comprimento, distanciados de 1000 m. 
Figure 12. Shoreline evolution simulation for the alternative solution of beach nourishment with two fishtail groynes with 
250 m length and 1000 m apart.

Figura 13. Simulação da evolução da linha de costa para a solução alternativa de alimentação artificial com dois 
esporões com 250 m de comprimento, distanciados de 1000 m. 
Figure 13. Shoreline evolution simulation for the alternative solution of beach nourishment with two groynes with  
250 m length and 1000 m apart.
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Figura 14. Simulação da evolução da linha de costa para a solução alternativa de alimentação artificial com três quebra-
mares destacados com 280 m de comprimento. 
Figure 14. Shoreline evolution simulation for the alternative solution of beach nourishment with three detached breakwaters 
with 280 m length.

modelos na previsão das perdas de sedimentos durante os 
primeiros 10 anos. Estimou-se uma perda de 17% com o 
modelo Litline e 20% com o modelo Litmod, para ambos 
os casos (3,3 milhões de m3 de areia com D50=0,25 mm e 
2,2 milhões de m3 de areia com D50=0,45 mm). Ambos 
os modelos identificaram os extremos dos enchimentos 
como locais críticos de erosão (recuo da linha de costa) e 
o sector central como a zona mais estável. O extremo Este 
do enchimento foi o que mostrou maior recuo, 79 m 
com o modelo Litline para a solução de enchimento com  
D50=0,25 mm. Uma vez que o volume de enchimento 
considerando D50=0,25 mm é superior ao volume para 
D50=0,45 mm, a perda de sedimentos é superior, logo, o 
enchimento com D50=0,45 mm seria potencialmente mais 
económico.

Com o objetivo de diminuir as perdas de areia ao longo 
do tempo verificadas nas soluções alternativas anteriores, 
testaram-se os seguintes arranjos baseados em alimentação 
artificial e obras fixas de contenção: i) um esporão em Y com 
250 m de comprimento; ii) dois esporões em Y com 250 m 
de comprimento, distanciados de 1000 m (Figura 12); iii) 
dois esporões com 250 m de comprimento, distanciados de 
1000 m (Figura 13); iv) três quebra-mares destacados com 
280 m de comprimento (Figura 14); v) dois esporões em 
Y com 250 m de comprimento, distanciados de 1600 m. 
Estas soluções foram avaliadas e comparadas qualitativa e 
quantitativamente. Os parâmetros qualitativos foram: partição 
da praia, uniformidade da largura de praia, aproveitamento 

de estruturas existentes, segurança para uso recreativo, vista 
para o mar e provável ocorrência de problemas associados 
a sedimentação (incluindo de salubridade). A solução 
minimalista (em termos de implementação de estruturas), 
que consistiu na implementação de esporões, alternativa iii), 
é a que oferece condições mais compatíveis com a futura 
utilização da praia, que será prática balnear, de desportos 
náuticos, passeios com vista para o mar e outros tipos de uso 
recreativo. Os parâmetros quantitativos usados para avaliar e 
comparar as soluções alternativas foram: a posição da linha 
de costa após 1, 5, 10 e 19 anos de simulação, a posição do 
topo do 2S-EBP (linha ao nível 4,5 m ODN) após 10 anos, 
e a perda de sedimentos do trecho de enchimento após 10 
anos. Os principais resultados foram:

Ao fim de 10 anos, a perda de sedimentos correspondente •	
ao enchimento variou apenas 3% entre as soluções 
alternativas (entre 17 e 20%);
A pior solução foi a alternativa iv), com 20% do •	
enchimento perdido ao fim de 10 anos. A linha de costa, 
que ao fim de 5 anos já se apresentava bastante irregular, 
continuou a recuar na parte central e no extremo Este de 
cada quebra-mar destacado até ao final da simulação. O 
elevado recuo do perfil de praia nestas localizações poderá 
causar erosão se for exercida uma ação direta da onda 
sobre o paredão devido à ausência de berma;
O esporão em forma de Y é mais eficiente em reter areia •	
na sua área adjacente, particularmente na zona de abrigo 
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Figura 15. Valores médios de caudais de galgamento por metro 
linear de estrutura, Q, obtidos para os níveis de maré 3,5 m ODN 
(TC1 a TC4) e 4,0 m ODN (TC5 a TC8). 
Figure 15. Mean overtopping discharges, Q, obtained for the still-water-
levels of 3.5 m ODN (TC1 to TC4) and 4.0 m ODN (TC5 to TC8).

Figura 16. Valores médios de caudais de galgamento por metro 
linear de estrutura, Q, obtidos para o nível de maré 4,8 m ODN 
(TC9 a TC12, TC17 e TC18). 
Figure 16. Mean overtopping discharges, Q, obtained for the still-
water-level of 4.8 m ODN (TC9 to TC12, TC17 and TC18).

Figura 17. Valores médios de caudais de galgamento por metro 
linear de estrutura, Q, obtidos para o nível de maré 5,8 m ODN 
(TC13 a TC16 e TC19 a TC21). 
Figure 17. Mean overtopping discharges, Q, obtained for the still-
water-level of 5.8 m ODN (TC13 to TC16 and TC19 to TC21).

Figura 18. Valores médios de caudais de galgamento por metro 
linear de estrutura, Q, obtidos para os níveis de maré 4,3 m ODN 
(TC22 a TC24 e repetição de TC23) e 5,3 m ODN (TC25 a 
TC27 e repetição de TC26). 
Figure 18. Mean overtopping discharges, Q, obtained for the still-
water-levels of 4.3 m ODN (TC22 to TC24 and repetition of TC23) 
and 5.3 m ODN (TC25 to TC27 and repetition of TC26).
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da estrutura, o lado Este, do que o esporão com o mesmo 
comprimento (comparando alternativas ii) e iii));
O deslocamento para Oeste do esporão em Y localizado a •	
Oeste reduz a uniformidade da largura de praia no trecho 
entre os esporões em Y, em particular no lado Este desse 
esporão (comparando alternativas ii) e v)).

Também foram testadas as três primeiras alternativas 
considerando um aumento de 50 m no comprimento das 
estruturas transversais. Os resultados mostraram que a perda 
de areia ao fim de 10 anos foi reduzida para 12% do volume 
de enchimento, para os três casos. Este melhoramento deve-se 
ao facto da profundidade de fecho ser maior (situar-se mais ao 
largo) do que a profundidade a que se localizam os extremos 
destas estruturas, e consequentemente o seu prolongamento 
causar um aumento significativo da capacidade de retenção.

3.3.  solução para reabilitação da defesa aderente

No que diz respeito à estabilidade do manto resistente de 
enrocamento, os ensaios em modelo físico mostraram que 
as Alternativas 1 a 8 eram muito estáveis: a percentagem de 
quedas de blocos de enrocamento foi sempre inferior a 1%. 
Quando ocorreram estragos, estes limitaram-se à camada 
superior do manto, não ficando os filtros visíveis em qualquer 
situação. Durante o decurso dos ensaios, considerou-se 
que seria possível diminuir o peso do enrocamento sem 
comprometer a estabilidade da estrutura, embora esta 
situação não tivesse sido testada.

As Figuras 15 a 18 apresentam os valores dos caudais de 
galgamento das 8 alternativas ensaiadas para os seis níveis 
de maré testados. As figuras mostram que o nível de maré 
4,8 m ODN foi, para todas as alternativas consideradas, o 
menos favorável no que diz respeito ao galgamento. Quando 
se consideram os valores dos caudais de galgamento obtidos 
com as Alternativas 1 e 2, verifica-se que na primeira delas 
o galgamento excedeu, por uma margem considerável, o 
critério aceitável de 0,1 l/s/m. No entanto, a observação 
visual do modelo mostrou que o muro-cortina era muito 
eficaz a limitar o volume de água associados aos galgamentos. 
Na Alternativa 2, o aumento da altura do muro-cortina em  
0,5 m para um valor igual a 8,5 m ODN, reduziu de uma 
forma muito significativa os níveis de galgamento, apesar de 
ainda se manterem acima do critério exigido para os testes 
TC10 a TC12 e para TC16 (ver Tabela 3 e Figura 15). O 
aumento da cota de coroamento do muro-cortina melhorou 
o nível de serviço, que passou de menos de 50 anos para entre 
50-100 anos, se não for considerada a subida do nível médio 
do mar, e de 10 anos para mais de 20 anos se for considerada 
a subida do nível do mar prevista para os próximos 75 anos, 
segundo as atuais recomendações da DEFRA (2006).

Os resultados das Alternativas 3 e 4 demonstraram que 
um talude mais inclinado, de 1:2,5, com uma berma de 
betão mais larga em frente ao muro-cortina não foi tão eficaz 
a reduzir os galgamentos como o talude mais suave, de 1:3, 
com uma berma de betão mais estreita.

Os resultados da Alternativa 5 mostraram que uma 
berma de enrocamento mais larga foi eficaz na redução dos 
galgamentos. Esta alternativa proporcionou um desempenho 
muito semelhante ao da Alternativa 2, com um nível de 
serviço acima de 50 anos, sem ter em consideração a subida 

do nível do mar, descendo para 20-50 anos se for considerada 
a subida do nível do mar prevista para os próximos 75 anos.

Nas Alternativas 6 e 7 (que não continham a laje de betão 
no coroamento), foi necessário que a berma de enrocamento 
estivesse à cota 9 m ODN, com um muro deflector de  
1 m de altura (cota de coroamento igual a 10 m ODN) para 
que fosse possível manter o nível de galgamentos dentro do 
critério exigido, o que pode vir a revelar-se problemático 
na sua integração com os atuais arranjos propostos para a 
zona adjacente à costa. Na Alternativa 7, apesar dos níveis 
de galgamento terem excedido o critério exigido em TC12 
e TC16 e do vento não ter sido reproduzido no modelo, 
os galgamentos verificados foram considerados aceitáveis, já 
que apenas ultrapassaram por uma pequena margem o valor 
limite de galgamento. 

Na Alternativa 8, a eficácia do talude mais suave, do muro-
cortina deflector e da berma de coroamento permeável (de 
enrocamento) foi utilizada para tentar reduzir os galgamentos 
para valores aceitáveis, mantendo, em simultâneo, as cotas 
de coroamento tão reduzidas quanto possível. Os níveis de 
galgamento excederam o critério exigido em TC11, TC12, 
TC16, TC18, TC20, TC21, TC24, TC26 e TC27. A 
Alternativa 8 proporcionaria um nível de serviço acima de 
50 anos se não for levada em consideração a subida do nível 
do mar, ou de 20-50 anos se for considerada a subida do 
nível do mar prevista para os próximos 75 anos.

De todos os perfis testados, a Alternativa 7 foi aquela 
que apresentou o melhor desempenho relativamente aos 
galgamentos. Em geral, proporcionaria um nível de serviço 
de 100 anos se não forem levadas em consideração futuras 
subidas do nível do mar, ou de 50 anos se forem consideradas 
as subidas do nível do mar previstas nos próximos 75 anos.

4.  ConClusões e ReComendAções

A componente relativa à modelação numérica do estudo 
para a reabilitação e proteção da praia de Colwyn Bay teve 
como objetivo a definição de soluções alternativas baseadas 
em alimentação artificial e foi dividida em duas partes: a 
caracterização da dinâmica da praia e o teste de soluções 
alternativas. Esta última parte baseou-se na otimização 
do perfil de enchimento e na previsão da evolução da 
linha de costa a longo prazo para as soluções alternativas. 
No âmbito da caracterização da dinâmica da praia foram 
processados, produzidos e analisados dados geomorfológicos 
e de hidrodinâmica que também foram usados como dados 
iniciais e de verificação/controlo para os modelos numéricos 
aplicados, quer na otimização do perfil de enchimento, quer 
no teste das soluções alternativas de longo prazo.

As principais conclusões e recomendações desta 
componente do estudo foram:

O enchimento da praia deve contemplar um volume •	
que garanta uma largura de berma de segurança que 
evite a ação direta das ondas sobre a defesa longitudinal 
aderente durante a ocorrência de tempestades. Por isso,  
recomenda-se a implementação de uma berma com 
declive 1:100 entre o nível 5 e 4,5 m ODN, seguida de 
um perfil do tipo 2S-EBP.
Das soluções alternativas baseadas em alimentação •	
artificial com estruturas de retenção testadas, as que 
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tiveram melhor desempenho na retenção do enchimento 
foram as baseadas em estruturas normais à praia, e, entre 
estas, a que oferece maior garantia de retenção do volume 
de enchimento e simultaneamente oferece condições 
compatíveis com o futuro uso da praia é a alternativa 
ii), dois esporões em Y com 250 m de comprimento, 
distanciados de 1000 m.
O aumento de 50 m do comprimento dos esporões das •	
alternativas i), ii) e iii) beneficiaria a redução da perda de 
sedimentos, que ao fim de 10 anos passaria de 18 para 
12% do enchimento total.
A monitorização da morfologia da praia, desde a defesa •	
longitudinal aderente até ao limite da futura zona ativa 
da praia submersa (aproximadamente -5 m ODN), 
deve ser realizada durante e depois do projeto, pois 
não só permitirá a avaliação do seu desempenho, mas 
também a quantificação das transferências transversais e 
longitudinais de sedimentos, e assim, alertar no caso de 
ocorrerem situações atípicas ou fora do esperado.
A comparação de soluções alternativas foi realizada •	
com base numa análise estritamente técnica. Por 
isso, recomenda-se a realização de uma análise de  
custo-benefício para suportar a escolha da solução mais 
sustentável.
A componente relativa à modelação física do estudo para 

a reabilitação e proteção da praia de Colwyn Bay teve como 
objetivo examinar a eficácia e definir configurações para a 
nova defesa longitudinal com base em ensaios em modelo 
físico para a análise da estabilidade e galgamentos das secções 
transversais alternativas previstas para o extremo Este de 
Colwyn Bay. Ensaiou-se uma ampla gama de combinações 
de características da agitação marítima e níveis de maré, com 
1 a 200 anos de período de retorno. Foram consideradas 
oito configurações diferentes (Alternativas 1 a 8) da 
secção transversal da defesa longitudinal, com diferentes 
inclinações do talude do manto exterior, diversas geometrias 
e permeabilidade da berma de coroamento e distintas 
geometrias do muro-cortina. 

As principais conclusões e recomendações desta 
componente do estudo foram:

O manto exterior, composto por duas camadas de blocos •	
de enrocamento de 3 t a 6 t, com um declive de 1:2,5 
ou de 1:3, e com um filtro de uma camada de blocos de 
enrocamento de 300 kg a 1 t, mostrou-se uma estrutura 
estável que provisiona uma proteção adequada.
No que respeita aos galgamentos, para o tipo de alternativas •	
testadas, a combinação entre uma menor inclinação de 
talude, um muro-cortina deflector e um coroamento 
permeável foi a que apresentou maior eficácia na redução 
dos galgamentos. Assim, a Alternativa 7 foi aquela em 
que a estrutura sofreu menos galgamentos, seguida das 
Alternativas 8 e 5.  
Tendo em conta a relação entre o custo de construção •	
das estruturas e o critério económico definido para o 
investimento, as Alternativas 1, 2 e 8 foram consideradas 
as mais adequadas para a zona em estudo, uma vez 
que seriam aquelas que melhor se interligariam com os 
arranjos propostos para a zona adjacente à linha de costa, 

garantindo também uma adequada proteção costeira.
A decisão final sobre o perfil de defesa mais adequado •	
para a zona em estudo deve contemplar, em termos de 
projeto, aspetos adicionais, em particular a relação entre 
o nível de risco que é considerado aceitável e os custos 
adicionais necessários para proporcionar diferentes níveis 
de proteção.
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RESUMO

O litoral sul de Pernambuco nos últimos anos vem passando por um processo de expansão urbana que está sendo acelerado pelo 
desenvolvimento econômico da região. Alguns trechos são naturalmente vulneráveis à erosão enquanto outros sofrem problemas erosivos 
decorrentes da ocupação irregular da zona costeira. Anualmente, são reportados processos erosivos na praia de Maracaípe. Este trabalho 
tem como objetivo caracterizar o transporte de sedimentos através da análise sedimentar, morfológica e variação da linha de costa em 
curto prazo da praia de Maracaípe a fim de entender a dinâmica sedimentar desta região. Foram realizados perfis topográficos no período 
de dezembro/2009 a dezembro/2010, coleta de sedimentos durante o verão e o inverno e análise da variação da linha de costa por 
imagens orbitais. As larguras e volumes da praia extraídas dos perfis topográficos mostraram que há uma tendência de transporte de sul 
para norte ao longo do ano, com algumas inversões de sentido em determinados períodos. Os setores 1 e 4 são compostos por areia fina 
e os setores 2 e 3 areia média, moderadamente a bem selecionada. A linha de costa apresentou, na primeira série histórica, progradação, 
com retrogradação no período seguinte e por fim progradação novamente, sendo que o setor 4 acumulou um recuo constante em todo 
o período. As variações da largura de praia e da linha de costa indicam que há um padrão de circulação celular dos sedimentos nos 
trechos centrais da praia sendo necessário um trabalho em escala maior com uma malha de dados mais detalhada. O processo erosivo na 
região está associado a fatores naturais e antrópicos, sendo o primeiro relacionado à dinâmica estuarina do rio Maracaípe e o segundo a 
ocupação da pós-praia. Recomenda-se monitoramentos de maior espaço de tempo para a área de estudo de modo que gere subsídios ao 
gerenciamento costeiro da região para se estabelecer limites de uso e ocupação da orla.

Palavras-chave: Maracaípe; Perfis de Praias; Variação da linha de costa; Transporte de sedimentos.

ABSTRACT

The south coast of Pernambuco has been experiencing an urban expansion process in recent years that it is being accelerated by the economic 
development of the region. Some stretches are naturally vulnerable to erosion while others are under erosion process due to irregular occupation 
of the coastal zone. Annually, problems related to erosion processes are reported at Maracaípe beach. The aim of this work is to characterize the 
sediment transport through sedimentological, morphological and short term shoreline variation analysis of the Maracaípe beach, in order to 
clarify the sedimentological dynamics of this region. It was carried out topographic surveys of the beach from December of 2009 to December 
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1.  INTRODUÇÃO

A erosão caracteriza-se pela remoção de material 
sedimentar (Muehe, 1996). Em praias arenosas é um processo 
natural que resulta da dinâmica entre diversos fatores físicos 
sobre a praia: variações relativas do nível do mar, energia 
das ondas e da disponibilidade e tipo de sedimentos (Toldo 
Jr. et al., 2005). No Brasil, em zonas costeiras urbanas, este 
processo pode ser acelerado por intervenção do homem 
nos processos costeiros (Muehe, 2006) e pressão antrópica 
de cunho sócio-econômico, ou seja, ocupação e uso destas 
zonas sem planejamento prévio (Souza, 2009).

O processo de erosão que ocorre nas praias do litoral 
pernambucano é um fator que vem se agravando nos últimos 
anos. Naturalmente, alguns trechos são vulneráveis à erosão 
pelas características ambientais inerentes como o baixo 
aporte sedimentar proveniente dos rios costeiros para as 
praias adjacentes (Araújo et al., 2007) e a largura reduzida da 
plataforma continental interna – média de 35 km (Manso et 
al., 2003). Segundo Araújo et al. (2007) este estreitamento 
da plataforma dificulta o armazenamento de sedimentos para 
remobilização. Além disso, a forma de ocupação desordenada 
que se configura ao longo do litoral de Pernambuco dá 
início ou acentua os processos erosivos correntes, pois a 
impermeabilização do ambiente praial acaba alterando o 
balanço sedimentar, como apontam Costa et al. (2008) em 
seus estudos na praia de Boa Viagem (Pernambuco).

As praias do núcleo metropolitano do Recife situadas 
no litoral sul do estado de Pernambuco compreendem os 
municípios de Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo 
Agostinho e Ipojuca (Figura 1). 

Nos últimos anos esta região vem sendo alvo de grande 
especulação imobiliária em detrimento do desenvolvimento 
de atividades turísticas e industriais na região do porto 
de Suape, situado entre os municípios do Cabo de Santo 
Agostinho e Ipojuca. Por conta disso, ocorre uma acentuada 
expansão urbana, a qual se reflete no número de habitantes. 
De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) em 1996 a população desses municípios 
somava 719.209 habitantes e em 2010 saltou para 910.364 
habitantes, ou seja, um crescimento populacional de 
aproximadamente 26,57%. Associado a isto, a falta de 
planejamento e fiscalização do modo de ocupação e uso do 
ambiente praial vem acarretando problemas ambientais que 
podem trazer sérias consequências para o sistema praial e as 
atividades humanas na região. 

Com foco em diagnosticar as causas e os efeitos dos 
processos erosivos neste setor do litoral pernambucano, 
alguns trabalhos foram realizados por meio de estudos de 
caracterização geoambiental do ambiente praial: Coutinho 
et al. (1997); Borba (1999); Madruga Filho (2004), Araújo 
et al. (2007); Almeida, (2008). Em geral, estes trabalhos 
apontam as atividades humanas de forma desordenada 
sobre o sistema costeiro como principal agente causador dos 
problemas relacionados com a erosão marinha. Na região da 
praia de Maracaípe, no município de Ipojuca, anualmente são 
reportadas ameaças de perda de patrimônio devido à erosão 
costeira recorrente e acentuada nos períodos chuvosos. Isto 
decorre da ocupação de casas de veraneio e estabelecimentos 
comerciais na pós-praia que impede o intercâmbio de 
sedimentos entre a praia e antepraia.  São poucos os trabalhos 
que podem ser encontrados na literatura científica sobre os 
processos costeiros atuantes naquela região com exceção dos 
estudos de Sobral et al. (1998) que caracteriza os estados 
morfodinâmicos e a sedimentologia da faixa de praia bem 
como a erosão na região do Pontal de Maracaípe; Manso 
et al. (2003) realizou um levantamento da morfologia e 
sedimentologia da plataforma interna; Macêdo et al. (2010) 
realizaram um trabalho de caracterização ambiental e 
morfodinâmica da praia de Maracaípe. Mesmo assim, faltam 
análises mais específicas do comportamento morfológico da 
praia, variação da linha de costa e transporte de sedimentos 

of 2010, sediments sampling during summer and winter and shoreline variation analysis using orbital images. The beach widths and volumes 
extracted from the beach profiles showed a trend transport from south to northward, with some inversions of the direction in some periods along 
the year. The sectors 1 and 4 are constituted by fine sands and the sectors 2 and 3 by medium sands, moderately to well sorted. The coastline 
study had presented progradation in the first historical series, then a retreat in the second one and finally progradation in the last one, except 
for the sector 4 that amounted a constant retreat in whole historical series. The shoreline variations and the beach widths indicates a sediment 
coastal cell circulation pattern at the central stretches of Maracaípe beach. So it is necessary a new study in a major scale to comprises a more 
detailed datanet. The erosion processes in the region are associated to estuarine dynamic of the Maracaípe river and anthropic factors such as 
irregular backshore occupation. A major time scale monitoring is recommended so that generates subsides to coastal management of the region in 
establishing delimitations in the use and occupation of the coast. 

Keywords: Maracaípe; Beach profile; Shoreline variation; Sediment transport.

Figura 1. Mapa dos municípios do núcleo metropolitano do Recife 
que compreendem o litoral sul de Pernambuco.
Figure 1. Map of the municipalities of the metropolitan region of 
Recife which encompass the south coast of Pernambuco.
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em curto e médio prazo. As variações morfológicas de curto 
e médio prazo ocorrem nas escalas de tempo instantânea e 
de evento (Cowell & Thom, 1997) que envolvem mudanças 
morfológicas associadas a pequenos ciclos de forças (ondas e 
marés) até mudanças sazonais destas forçantes. Este processo 
de variação compreende períodos de tempo desde segundos 
a anos enquanto que espacialmente varia de centímetros 
a centenas de metros. Cowell et al. (2003) enfatiza que 
esses processos estão condicionados a dinâmica sedimentar 
local. Para variações de linha de costa Crowell et al. (1993) 
estimaram mudanças de curto prazo àquelas que ocorrem a 
um período de tempo menor que 10 anos. 

O presente estudo tem como objetivo preencher 
esta lacuna do conhecimento sobre a dinâmica praial da 
região na escala de curto e médio prazo com intuito de 
mitigar o escasso conhecimento a respeito da dinâmica do 
transporte de sedimentos e variação da linha de costa na 
praia de Maracaípe. Através disso, fornecer dados para o 
gerenciamento costeiro no que diz respeito às políticas de uso e 
ocupação do solo em praias. Thom & Short (2006) destacam 
a importância do uso do conhecimento da geomorfologia 
costeira ao gerenciamento costeiro como instrumento para o 
planejamento de uso destas áreas. 

2.  ÁREA DE ESTUDO

A praia de Maracaípe está localizada no município de 
Ipojuca no litoral sul da Região Metropolitana do Recife, a 
70 km da capital Recife, no Estado de Pernambuco, Brasil. 
Em forma de enseada, possui uma orla de aproximadamente 
3,8 km de extensão e está localizada no mapa (Figura 2) 
entre as coordenadas UTM 278807mE – 279841mE e 
9054978mN – 9058939mN, que forma um polígono, no 
sistema de referência SAD 1969. Limita-se a Norte com a 
praia de Porto de Galinhas e a Sul com o rio Maracaípe. A 
faixa de praia ainda apresenta vegetação rasteira nativa nos 
trechos onde não há ocupação da pós-praia, principalmente 
da porção norte para o setor intermediário da área de estudo. 
Os perfis praiais, segundo Macêdo (2011), apresentam 
características morfodinâmicas de praias intermediárias 
embarreiradas a dissipativas embarreiradas (Masselink & 
Short, 1993). Sendo que nos setores extremos há ocorrência 
de terraços de baixamar no período de verão.

Na plataforma interna adjacente estão presentes recifes 
dispostos paralelamente à linha de costa nos extremos norte 
e sul da região de Maracaípe, de modo que o setor central da 
praia é exposto ao mar aberto. 

O clima que predomina na região é o do tipo Ams’, que 
é caracterizado pelo tipo megatérmico, com temperatura 
do ar sempre superior a 18ºC. O índice pluviométrico 
anual total é em média acima de 2000 mm com chuvas 
de monções durante quase todo o ano, com uma estação 
seca bem definida e relativamente curta durante o outono. 
A temperatura média anual para a região é de 25,5ºC. As 
temperaturas mais elevadas são observadas durante os meses 
de primavera (outubro, novembro e dezembro) e verão. No 
inverno (junho, julho e agosto), a redução da temperatura 
não é significativa apresentando uma média de 23ºC. 

Segundo dados estatísticos do CPTEC/INPE (Centro de 
Previsão e Estudo de Tempo e Estudos Climáticos e Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais) da área de Ipojuca, relativos 
ao período de dezembro/2009 a dezembro/2010, os ventos 
dominantes na região são os de direção E-SE. Durante o 
verão, a incidência dos ventos são os alísios predominantes 
de E com velocidades médias de 5,6 m/s. No regime de 
inverno, a incidência maior de direção permanece a de SE, 
com velocidades médias na faixa de 5,74 a 6,58 m/s. Manso 
(2003) afirma que o regime de ventos em toda região costeira 
caracteriza-se por ser bastante regular e sazonal, soprando em 
90% do tempo do setor E-SE, com velocidades médias de 3 
a 5 m/s.

O regime de maré é do tipo mesomaré (2 m - 4 m) de 
acordo com a classificação proposta por Davies (1964), com 
curva sinusoidal que possibilita a execução de cálculos de 
previsão de altura da maré a qualquer hora do dia. O clima 
de ondas da região é caracterizado por ondas com altura 
significativa média (Hs) de 1,61 m, período médio (T) de 
6,7 s, as quais incidem durante o verão de ENE e inverno 
ESE (Assis, 2007).

O sistema de correntes costeiras segundo Bittencourt 
et al. (2005) é caracterizado por uma deriva litorânea que 
predomina de S-N na costa nordestina do Brasil.

3.  MATERIAIS E MÉTODOS

Para identificar o transporte de sedimentos e o 
comportamento morfológico da praia foram realizadas 
campanhas mensais de levantamento de perfis topográficos da 
orla de Maracaípe, compreendendo o período de dezembro 
de 2009 a dezembro de 2010. No total, 4 perfis topográficos 
(P1, P2, P3 e P4) foram traçados com uso de régua e 

Figura 2. Localização da praia de Maracaípe.
Figure 2. Maracaípe beach location.
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nível (Manso et al., 2011), dispostos em espaços (setores) 
intercalados que variaram de 800 m a 1000 m, de forma 
que contemplassem todo o perímetro da praia (Figura 3), 
realizados sempre na baixamar. Tomou-se como referenciais 
de nível (RN) de cada perfil estruturas fixas (árvores e postes) 
localizadas próximas a faixa de praia. Os dados obtidos em 
campo foram lançados em uma planilha para geração de 
gráficos, cálculo do volume do perfil subaéreo e da medida 
de variação da largura da faixa de praia, que foi considerada 
como a base do referencial de nível fixado na costa até a linha 
d’água (nível do mar). A partir destes dados será possível 
inferir a dinâmica do transporte de sedimentos, segundo 
o padrão das larguras dos perfis medidos como realizado 
por Souza (2007). O autor determinou células de deriva 
nas praias do estado de São Paulo (Brasil) assumindo que o 
estreitamento da largura de praia indica erosão ao passo que 
o alargamento indica deposição.

As medidas de ondas foram coletadas nos mesmos 
locais dos perfis topográficos considerando-se os seguintes 
parâmetros de acordo com Muehe (1996) pelo método de 
observação visual: altura da onda na arrebentação (Hb) em 
metros e tipo de arrebentação. Uma régua graduada foi 
colocada no ponto de maior recuo do espraiamento enquanto 
que as medidas eram realizadas por um observador na face 
de praia mirando a crista da onda com a linha do horizonte, 
conforme (Muehe, 1996). No mínimo, 10 visualizações de 
cada ponto foram executadas fazendo-se em seguida uma 
média aritmética simples além da observação do tipo de 
arrebentação predominante em cada setor. Os dados de onda 
em águas profundas (Hs) foram obtidos a partir do trabalho 
de Assis (2007).

Para caracterização sedimentar foram feitas amostragens 
de sedimentos em cada transecto topográfico sobre duas 
morfologias: pós-praia e estirâncio. Em seguida, foram 
realizadas análises granulométricas a fim de obter os 

Perfil P1 P2 P3 P4

Mês Largura 
(m)

Volume 
(m³/m)

Largura 
(m)

Volume 
(m³/m)

Largura 
(m)

Volume 
(m³/m)

Largura 
(m)

Volume 
(m³/m)

Dez/09 22,5 38,80 50,8 128,46 27,8 45,28 - 63,07

Jan/10 31,3 49,09 56,0 135,82 36,5 67,78 56,1 73,67

Fev/10 31,8 50,41 53,6 125,44 35,4 63,09 42,9 47,37

Mar/10 34,5 56,84 61,2 147,77 39,4 75,09 43,6 40,34

Abr/10 30,9 48,21 55,3 149,15 33,5 70,24 30,7 29,50

Mai/10 27,7 42,77 58,4 146,41 29,0 50,89 32,4 29,73

Jun/10 30,2 43,68 49,1 130,57 29,7 60,58 31,2 25,04

Jul/10 32,6 47,95 48,6 120,59 30,3 54,58 32,5 25,43

Ago/10 33,7 46,26 46,0 116,66 28,0 50,94 35,0 29,09

Set/10 34,6 49,69 40,1 101,77 34,5 62,91 39,2 31,45

Out/10 34,5 53,10 51,1 120,25 38,6 66,58 43,5 36,16

Dez/10 32,3 50,26 54,5 127,58 35,0 71,71 45,8 43,90

Tabela 1. Dados de largura de praia e volume dos perfis.
Table 1. Beach width data and volume profile.

Figura 3. Localização dos perfis topográficos.
Figure 3. Topographic profiles localization.



Macedo et al.
Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management 12(3):343-355 (2012)

- 347 -

ventos mais fortes e ondas de maior amplitude (Macêdo, 
2011), é reportada pela população local uma acentuada 
erosão do perfil praial de modo que a própria população 
realiza medidas paliativas (aterramento da área erodida 
com sedimentos de outros trechos da praia) para conter 
este processo erosivo. A escarpa erosiva formada próxima as 
construções situadas na pós-praia é uma ameaça recorrente 
chegando a afetar o acesso à praia nesta região, além de por 
em risco os estabelecimentos ali situados.  O volume médio 
de sedimentos do perfil 3 ficou em torno de 61,63 m³/m 
linear sendo que ao longo de um ano a variação deste volume 
ficou entre 50 m³/m e 70 m³/m. O perfil 4 apresentou uma 
largura de praia média de 39,35 m com a maior variação 
morfológica, se comparado com os demais, entre 30,7 m e 
56,1 m. Seu volume seguiu a mesma tendência, alcançado 
valores máximos de 73,67 m³/m linear, em janeiro de 2010, 
e mínimos de 25,04 m³/m em junho de 2010, sendo a média 
para o período monitorado de 39,56 m³/m. Ao comparar 
as variações de largura de praia de cada perfil, é possível 
identificar um padrão de deposição ao longo da costa  
(Figura 5) para o período monitorado.

A comparação dos dados de P1 e P2 mostra que nos meses 
de dezembro/2009 a março/2010 há um alargamento da faixa 
de praia que indica aumento de volume de sedimentos para 
esta área de Maracaípe. O mesmo ocorre em P3, seguindo 
a tendência muito próxima a de P2. Contrariamente, o 
P4 segue uma forte retração em sua largura, o que indica, 
possivelmente, que os sedimentos deste setor tenham migrado 
para as áreas adjacentes depositando-se principalmente 
nos setores ao norte da praia, perfis P1, P2 e P3. A forte 
retrogradação ocorrida em P4 durante o período seco 
pode estar relacionada, além do sentido da deriva litorânea 

parâmetros estatísticos. Os dados das frações granulométricas 
foram plotados no software SYSGRAN versão 3.0 (Camargo 
2006), obtendo-se os parâmetros estatísticos do diâmetro 
médio, grau de seleção e assimetria segundo as equações de 
Folk & Ward (1957). Os períodos de coleta de sedimentos 
ocorreram nos meses de dezembro de 2009, janeiro e fevereiro 
de 2010 e junho, julho e agosto de 2010. Os três primeiros 
meses correspondem ao período seco e os três últimos ao 
período chuvoso. Este período de amostragem foi escolhido 
em detrimento do regime pluviométrico da região, pois são 
nestas épocas do ano em que, provavelmente, ocorram as 
mais intensas variações morfológicas dos perfis praiais. 

Para análise da linha de costa numa escala de tempo de 
curto prazo (Stive et al., 2002) foram utilizadas imagens 
do sensor Quickbird disponibilizadas pelo Google earth. 
No total foram 4 imagens cujas datas são de:  01/09/2009, 
15/10/2009, 21/02/2010 e 26/06/2010; sendo todas 
georreferenciadas no datum SAD 1969 por pontos de 
controle previamente obtidos em campo. Em seguida foi 
selecionado um indicador da linha de costa, que no presente 
estudo optou-se pela interface entre a praia seca e úmida 
(Boak & Turner, 2005) como referencial de análise, pois esta 
apresentou-se como um bom indicador discernível em todas 
as imagens disponíveis. Em seguida, as linhas de costas de 
cada imagem foram vetorizadas e sobrepostas. Transectos 
foram traçados sobre a localização geográfica de cada perfil 
nas imagens de modo que fosse possível realizar as medidas 
de avanço e recuo da linha de costa de todas as imagens. 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.  Perfis Topográficos: Largura de Praia e Volume

Evidenciou-se uma dinâmica bastante variada nos 4 perfis 
topográficos medidos ao longo do período de estudo em 
suas larguras e volumes (Tabela 1), bem como morfológicas 
(Figura 4).

No mês de dezembro de 2009 o perfil 1, apresentou uma 
faixa de praia muito estreita com 22,5 m, aumentando sua 
largura nos meses subseqüentes. Ao longo do monitoramento 
o perfil manteve-se estável tanto no seu volume quanto na 
largura de praia, com média de 48,08 m³/m linear e 31,38 
m, respectivamente. No perfil 2 a largura de praia variou 
entre 50 m e 60 m entre dezembro de 2009 e junho de 
2010, sendo que a partir de julho houve um estreitamento, 
atingindo 40,1 m de largura em setembro de 2010. Este foi o 
maior recuo monitorado, sendo também o menor volume de 
sedimentos calculado, 101,77 m³/m. Estas maiores taxas de 
retração apresentadas ocorreram no período chuvoso o que 
pode indicar que o perfil praial tenha se adaptado às novas 
condições do clima de ondas quando os ventos sopram mais 
intensos e a altura de onda é maior nesta época. A faixa de 
praia para este ponto apresentou média de 52,05 m, sendo 
que no último mês, dezembro de 2010, a largura foi de  
54,5 m.

O perfil 3 obteve uma média de largura praial de 33,14 
m, um pouco maior que P1 e muito menor que P2. A largura 
reduzida deve-se a ocupação irregular, onde há claramente 
assentamentos de diversos equipamentos turísticos sobre o 
ambiente praial. Neste trecho, anualmente entre os meses de 
junho e agosto, que correspondem ao período chuvoso com 

Figura 4. Perfis topográficos medidos entre os meses de 
dezembro/2009 a dezembro/2010.
Figure 4. Topographic profiles measured from december/2009 to 
december/2010.
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(Bittencourt et al., 2005), ao fato deste está localizado numa 
área estuarina, à margem esquerda do rio Maracaípe, onde a 
dinâmica sedimentar é diferenciada pela hidrodinâmica do 
rio. Macêdo et al. (2010) observou que os índices de chuva 
na região para o período foram acima da média ocasionando 
o aumento da vazão dos rios costeiros, concomitantemente, 
podendo ter contribuído na erosão das margens do estuário 
atingindo às praias adjacentes. Nos meses de março a maio 
de 2010 todos os perfis apresentaram tendência erosiva 
em sua largura e volume com leves variações positivas para  
P2 e P4.

A partir de junho/2010 o P1 começa a aumentar sua 
faixa de praia e se estabiliza nos meses seguintes com uma 
média de 32,98 m de largura até o final do monitoramento. 

De junho a setembro de 2010 o perfil 2 apresentou um 
comportamento contrário com uma forte tendência 
retrogradante. À medida que isto acontece P3 e P4 apresenta 
um alargamento, ou seja, o padrão de deposição que antes 
indicava de sul para norte agora ocorre de modo inverso, 
de norte para sul. Do mês de outubro a dezembro de 
2010 ocorrem tendências divergentes entre os 4 perfis.  P1 
apresentou um ligeiro estreitamento em sua faixa de praia, 
cerca de 2 m, ao passo que em P2 houve um aumento em 
sua largura da mesma ordem que P1. Para os perfis a sul, 
P3 e P4, também ocorreram estreitamento e alargamento da 
praia, respectivamente. Em P3 o estreitamento foi de 3,6 m 
enquanto que em P4 o aumento foi de 2,3 m. 

4.2.  Parâmetros de Ondas

A altura da onda na arrebentação (Hb) foi distinta para 
os pontos monitorados (Tabela 2) em função dos processos 
físicos de difração e refração onde havia recifes, pois em alguns 
trechos os arenitos ficam submersos durante a preamar. O 
perfil 1 é caracterizado por uma área com arrebentação de 
ondas dos tipos deslizante e mergulhante, com altura média 
de 0,7 m. No período seco as ondas apresentaram Hb média 
de 0,76 m e no período chuvoso 0,62 m. Já o P2 obteve altura 
média de 1,55 m no período seco e 1,62 m durante o período 
chuvoso e ondas com arrebentação predominantemente do 
tipo mergulhante. O P3 apresentou médias de Hb de 1,58 m 
e 1,60 m para os dois períodos do ano, muito semelhante às 
medidas no P2. No P4 às médias de Hb se assemelham ao P1, 
sendo significativamente um pouco maiores, 0,85 m e 0,78 
m, para os períodos seco e chuvoso, respectivamente. 

Percebe-se que há dados semelhantes da altura das ondas 
na arrebentação para pontos distintos, no caso, temos P1 e 
P4 como também em P2 e P3. Isto pode ser explicado pelo 

Figura 5. Variação da largura da faixa de praia medido nos perfis 
durante o período de monitoramento.
Figure 5. Beach widths variation measured on profiles during the 
monitoring period.

Perfil

Mês/Ano P1 P2 P3 P4

Jan/10 0,6 1,2 1,4 0,5

Fev/10 0,7 1,4 1,2 0,8

Mar/10 0,5 1,4 1,3 0,7

Abr/10 1,0 1,8 1,9 1,0

Mai/10 0,9 1,5 1,7 1,1

Jun/10 0,9 1,9 2,0 1,0

Jul/10 0,9 1,9 1,7 0,9

Ago/10 0,5 1,4 1,2 0,6

Set/10 1,1 2,1 2,0 0,9

Out/10 0,3 1,7 1,7 0,7

Nov/10 0,3 1,0 1,4 0,8

Arrebentação Deslizante e 
Mergulhante Mergulhante Mergulhante e 

Ascendente Deslizante

Tabela 2. Altura da onda na arrebentação (Hb) em metros e tipo de 
quebra da onda.
Table 2. Wave breaking height (Hb) in meters and wave breaking type.
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Perfil 
Data 
(Mês/
Ano)

Amostra Média 
(Ф) Classificação Seleção 

(σ) Classificação Assimetria Classificação Areia 
(%)

Finos 
(%)

P1

12/09
PP 2,3 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.46 Muito Negativa 99.46 0.52

ES 1,9 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado 0.28 Positiva 98.75 1.25

01/10
PP 2,3 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.37 Muito Negativa 99.54 0.46

ES 2,7 Areia Média 0.8 Moderadamente Selecionado -0.02 Aproximadamente Simétrica 97.47 2.35

02/10
PP 2,4 Areia Fina 0.4 Bem Selecionado -0.56 Muito Negativa 99.65 0.33

ES 2,7 Areia Fina 0.4 Bem Selecionado 0.04 Aproximadamente Simétrica 98.52 1.48

06/10
PP 2,3 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.43 Muito Negativa 100 0

ES 2,1 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado 0.40 Muito Positiva 99.32 0.68

07/10
PP 2,3 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.43 Muito Negativa 99.56 0.43

ES 2,3 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.49 Muito Negativa 98.86 1.13

08/10
PP 2,1 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado 0.44 Muito Positiva 99.75 0.25

ES 2,0 Areia Fina 0.6 Moderadamente Selecionado 0.26 Positiva 99.04 0.87

 P2

12/09
PP 1,7 Areia Média 0.4 Bem Selecionado 0.01 Aproximadamente Simétrica 99.94 0

ES 1,9 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado 0.28 Positiva 98.75 1.25

01/10
PP 1,7 Areia Média 0.3 Bem Selecionado 0.05 Aproximadamente Simétrica 99.9 0.1

ES 1,3 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado -0.14 Negativa 99.63 0.37

02/10
PP 1,7 Areia Média 0.4 Bem Selecionado 0.04 Aproximadamente Simétrica 99.42 0.58

ES 1,4 Areia Média 0.5 Moderadamente Selecionado -0.50 Muito Negativa 99.3 0.70

06/10
PP 1,7 Areia Média 0.4 Bem Selecionado 0.01 Aproximadamente Simétrica 99.62 0.38

ES 2,0 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado 0.53 Muito Positiva 99.49 0.51

07/10
PP 1,7 Areia Média 0.4 Bem Selecionado -0.01 Aproximadamente Simétrica 99.66 0.34

ES 1,8 Areia Média 0.7 Moderadamente Selecionado 0.02 Aproximadamente Simétrica 99.07 0.93

08/10
PP 1,7 Areia Média 0.4 Bem Selecionado 0.01 Aproximadamente Simétrica 99.67 0.33

ES 1,7 Areia Média 0.7 Moderadamente Selecionado 0.01 Aproximadamente Simétrica 98.57 1.43

P3

12/09
PP 1,1 Areia Média 0.5 Moderadamente Selecionado 0.40 Muito Positiva 99.33 0.32

ES 2,0 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado 0.54 Muito Positiva 98.92 1.08

01/10
PP 1,5 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado -0.26 Negativa 99.32 0.68

ES 1,6 Areia Média 0.8 Moderadamente Selecionado 0.01 Aproximadamente Simétrica 99.22 0.57

02/10
PP 1,3 Areia Média 0.5 Moderadamente Selecionado -0.40 Muito Negativa 99.77 0.13

ES 1,5 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado -0.25 Negativa 99.52 0.48

06/10
PP 1,5 Areia Média 0.5 Moderadamente Selecionado -0.30 Muito Positiva 99.6 0.40

ES 2,0 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado 0.29 Negativa 99.01 1.00

07/10
PP 1,4 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado -0.22 Negativa 99.06 0.86

ES 1,9 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado 0.26 Positiva 99.11 0.89

08/10
PP 2,0 Areia Fina 0.6 Moderadamente Selecionado 0.26 Positiva 99.7 0.30

ES 1,1 Areia Média 0.6 Moderadamente Selecionado 0.59 Muito Positiva 98.68 1.32

Tabela 3. Dados dos parâmetros granulométricos. PP = Pós-praia; ES = Estirâncio
Table 3. Granulometric parameters data. PP = Backshore; ES = Foreshore
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fato de P1 e P4 serem regiões de praias protegidas por recifes 
que existem na plataforma interna. Segundo Black (2001) as 
ondas perdem sua altura ao serem difratadas nos recifes, por 
isso estes dois perfis localizados nos trechos extremos, norte 
e sul, possuem ondas com baixa altura na arrebentação. Já no 
caso dos perfis P2 e P3 por estarem situados em áreas de mar 
aberto não há interferência dos recifes na aproximação das 
ondas, logo, estas arrebentam diretamente na face de praia 
onde dissipam sua energia. Os períodos de maior altura de 
onda (Hb) ocorreram entre os meses de abril a setembro.

4.3.  Análise Sedimentológica

Os dados das análises granulométricas estão disponíveis 
na Tabela 3 com os parâmetros abordados neste trabalho 
(diâmetro médio, seleção e assimetria). As 48 amostras 
apresentaram teores de areia que variam de 88,2% a 100% 
com o restante nas frações finas (silte + argila). O diâmetro 
médio de todas as amostras varia de 1,1Ф a 3,0Ф (areia 
média a muito fina) com os percentuais das distribuições 
granulométricas compostas por: 50% de areia fina, seguido 
por 45,8% de areia média e 4,2% de areia muito fina. A 
fração areia fina prevalece nos setores 1 e 4 enquanto que nos 
setores 2 e 3 predomina a fração areia média. A semelhança 
no diâmetro entre estes setores se deve às condições 
hidrodinâmicas a que estão expostos. Os setores 1 e 4 
encontram-se protegidos por linhas de recifes que dissipam 
parcialmente a energia das ondas incidentes propiciando 
a sedimentação de frações mais finas já que há pouca 
turbulência. Os setores 2 e 3 localizam-se na parte central 
da praia de Maracaípe que é exposta ao mar aberto, onde 
as ondas arrebentam diretamente na praia, transportando e 
depositando sedimentos mais grossos.

As variações do diâmetro médio das amostras ocorreram 
praticamente apenas no estirâncio em P1, de areia média 
para fina; P3 de areia fina pra média e; P4 de areia fina para 
muito fina em determinados meses de amostragem.

O valor do grau de seleção apresentou variação de 0,2 a 1,3 
sendo que do total 75% dos sedimentos foram classificados 

como moderadamente selecionado, 18,8% bem selecionados, 
4,2% muito bem selecionado e 2% pobremente selecionado. 
Segundo Sahu (1964), o desvio padrão mede o nível de seleção 
dos sedimentos, indicando as flutuações do nível energético 
do agente responsável pela deposição. A predominância de 
valores de seleção moderada indica que os sedimentos são 
frequentemente retrabalhados (deposição e sedimentação) 
pelo agente de transporte (Masselink & Hughes, 2003). 
Neste caso o principal agente selecionador dos grãos são 
as ondas. Também observa-se que as amostras classificadas 
como bem e muito bem selecionadas foram coletadas na pós-
praia (P1, P2 e P4 - Tabela 3) podendo-se associar a ação do 
vento como principal agente selecionador nesta morfologia 
do perfil como afirmaram Figueiredo & Calliari (2006) 
. Para Tabajara & Martins (2006) as forças e velocidades 
constantes dos ventos promovem a depleção da berma e da 
praia exposta, transportando as areias para as partes superiores 
da praia que se depositam na barreira natural exercida pela 
vegetação. De fato, observa-se esta relação no setor 3 onde 
fica o P3 que é o trecho mais afetado pela ocupação no pós-
praia que impede a regeneração da vegetação na área, por 
isso, não ocorreu um melhor grau de seleção. Por outro lado, 
no P2 onde há uma melhor preservação da vegetação praial, 
apresentou todas as suas amostras da pós-praia como bem 
selecionadas. A única amostra classificada como pobremente 
selecionada pertence ao estirâncio do P4 onde visualizou-se 
uma pequena quantidade de material bioclástico que talvez 
tenha causado uma pequena flutuação dos valores. 

Os resultados da assimetria variam de 0,59 a -0,50, 
desde muito positiva a muito negativa. Cerca de 29,2% 
das amostras foram classificadas como aproximadamente 
simétrica, 23% negativa, 16,7% muito positiva, 16,5% 
muito negativa e 14,6% positiva. Valores negativos da 
assimetria geralmente indicam granulações mais grossas na 
distribuição granulométrica (Masselink & Hughes, 2003) de 
modo que assimetria positiva indica granulação mais fina. 
Valores negativos são relacionados a sedimentos de praia, 
Duane (1964), Friedman (1961, 1967, 1979), Folk (1966) 

P4

12/09
PP 2,9 Areia Fina 0.6 Moderadamente Selecionado 0.26 Positiva 99.1 0.90

ES 3,0 Areia Muito 
Fina 0.6 Moderadamente Selecionado 0.29 Positiva 97.26 2.74

01/10
PP 2,4 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.28 Negativa 99.30 0.70

ES 2,5 Areia Fina 1.3 Pobremente Selecionado -0.29 Negativa 92.26 7.15

02/10
PP 2,4 Areia Fina 0.6 Moderadamente Selecionado -0.28 Negativa 99.68 0.32

ES 2,9 Areia Fina 0.9 Moderadamente Selecionado 0.03 Aproximadamente Simétrica 88.2 11.68

06/10
PP 2,7 Areia Fina 0.2 Muito Bem Selecionado -0.26 Negativa 99.56 0.44

ES 2,1 Areia Fina 0.7 Moderadamente Selecionado 0.30 Muito Positiva 98.1 1.89

07/10
PP 2,7 Areia Fina 0.3 Bem Selecionado 0.06 Aproximadamente Simétrica 99.19 0.82

ES 2,5 Areia Fina 0.5 Moderadamente Selecionado -0.29 Negativa 98.35 1.53

08/10
PP 2,7 Areia Fina 0.2 Muito Bem Selecionado -0.27 Aproximadamente Simétrica 98.82 1.18

ES 3,0 Areia Muito 
Fina 0.7 Moderadamente Selecionado 0.14 Negativa 95.16 4.61

Tabela 3 (continuação). Dados dos parâmetros granulométricos. PP = Pós-praia; ES = Estirâncio
Table 3 (continuation). Granulometric parameters data. PP = Backshore; ES = Foreshore
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e Hails (1967). Por outro lado, vários são também os autores 
que não identificaram qualquer correlação dos valores 
de assimetria negativa e processos de deposição na face 
praial, Shepard & Young (1961), Moiola & Weiser (1968), 
Solohub & Klovan (1970), Chakrabarti (1977), Martins 
(1965) e McLaren (1981). Para Masselink & Hughes (2003) 
o aumento dos valores da assimetria estão condicionados a 
mistura dos sedimentos de diferentes fontes. 

Friedman (1961) ao estudar as características texturais 
dos sedimentos de dunas, praias e rios, conseguiu distingui-
los por meio da relação entre o grau de assimetria e o desvio 
padrão. Hails (1967) e Friedman (1961) observaram que, 
em geral, a tendência de sedimentos fluviais é de possuir 
assimetria positiva e o grau de seleção pode variar de bem a mal 
selecionado ao passo que os sedimentos marinhos possuem 
assimetria negativa e bom grau de seleção. Na presente área 
de estudo, apesar de ser uma enseada com pouco mais de 
3 km de extensão, em períodos de maior descarga fluvial, 
há uma maior quantidade de sedimentos finos oriundos do 
Rio Maracaípe que são levados por deriva à praia adjacente 
(Macêdo et al., 2010). 

4.4.  Variações da Linha de Costa em Curto Prazo

A linha de costa apresentou uma grande variação 
morfológica para cada ponto monitorado de Maracaípe. 
As diversas linhas d’água vetorizadas sobrepostas (Figura 6) 
permitiram identificar o padrão ou tendência de mobilidade 
da costa. Tomando-se como base a linha de costa da imagem 
datada de 01/09/2009, a mais antiga do estudo, foi realizada 
medidas por transectos que mensurassem as respectivas 
variações das linhas de costa de datas subseqüentes.

O perfil 1 apresentou a menor variação entre os demais 
pontos monitorados (Tabela 4). Isto ocorre devido à zona 
de sombra formada pelos recifes levando esta área a ser 
uma das regiões mais estáveis de todo o perímetro praial. O 
acumulado histórico para este ponto foi negativo não sendo 
tão significativo frente ao curto período monitorado. Os 
perfis 2, 3 e 4 apresentaram as maiores variações, sendo que o 
P2 e P3 mostraram tendências progradantes e retrogradantes 
semelhantes. Ambos acresceram entre setembro e outubro de 
2009 enquanto que entre outubro de 2009 a fevereiro de 2010 
o acumulado foi negativo, da ordem de -11,88 m e -10,44 
para P2 e P3, respectivamente. Nos meses entre fevereiro e 
junho de 2010 os perfis progradaram recuperando suas faixas 
de praias variando dentro do desvio padrão calculado. 

No período completo o saldo foi positivo com uma faixa 
de praia mais larga que a inicial para estas porções centrais 
da praia (P2 e P3). O perfil 4 registrou recuo em todos os 
intervalos de tempo. Em pouco mais de um mês (setembro 
a outubro de 2009) esta região do P4 recuou -10,62 m. 
De outubro de 2009 a fevereiro de 2010 o recuo foi maior 
(-23,73 m), mas com uma taxa mensal menor que o período 
anterior. Entre fevereiro e junho de 2010 houve uma erosão 
de -12,83 m, semelhante ao primeiro período estudado, 
com uma retração total de -47,02 m para todo o período de 
estudo. 

Atenta-se ao fato que estes valores indicam medidas 
subjetivas devido à influência de vários fatores naturais que 
podem atuar na variação do indicador escolhido, que, no 

presente trabalho, foi a interface entre a zona seca e úmida 
da praia. Segundo Stive et al. (2002) estes indicadores de 
linha de costa variam no espaço a curto prazo. Estes autores 
consideram como causas: ondas, marés e tempestades, bem 
como variações sazonais climáticas. Além disso, a avaliação da 
variação histórica da linha de costa por transectos pode levar 
a uma incerteza devido à possibilidade dos pontos escolhidos 
não representar a média total de mudança da costa estudada 
(Boak & Turner, 2005). Se comparados os dados entre as 
variações da linha de costa e largura da praia não teremos 
congruências nos resultados. Por exemplo, temos para P1 
entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, nos dados de 
largura de praia, a tendência progradante da praia, ao passo 
que se observou um recuo da linha de costa para o mesmo 
período nas imagens aéreas. Apesar das incertezas apontadas 
podemos identificar que estas variações estão relacionadas 
diretamente com o clima de ondas de cada período.  Stive 
et al. (2002) aponta que em monitoramentos de curto prazo 
estas mudanças no perfil praial estão relacionadas ao clima 

Figura 6. Evolução da linha de costa de curto prazo. Imagens 
obtidas do Google Earth.
Figure 6. Coastline evolution in short term. Courtesy from Google 
Earth.
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de ondas intersazonal e até interanual. Na Figura 7, ao 
analisarmos o histórico da linha de costa no P1 a variação é 
a menor possível. Na medida em que nos afastamos de P1 
em direção ao P2 o comportamento da linha de costa muda 
significativamente até chegarmos em P4. 

Nas campanhas realizadas in lócus vimos que a face de 
praia tende a inclinações suaves nos extremos da costa, 
P1 e P4, e mais íngremes nas regiões centrais, P2 e P3. 
É perceptível observar que os estados morfodinâmicos 
influenciam diretamente nessas flutuações da linha d’água. 
Segundo a classificação dos estados praiais de Wright & Short 
(1984) o estado dissipativo apresenta um perfil suave, os 
intermediários variam desde suaves a inclinados e o reflectivo 
bem íngremes. As variações horizontais das linhas históricas 
estudadas foram maiores em perfis mais íngremes enquanto 
que ocorre menor movimento em perfis suaves. A exceção foi 
no perfil 4 que mesmo com uma morfologia apresentando 
inclinação suave obteve a maior diferença entre as linhas de 
costa. Isto decorre da sua localização geográfica adjacente ao 
estuário pela interferência das variações de maré e vazão do 
rio. 

Os 4 transectos estudados sobre cada perfil mostraram 
dinâmicas pontuais de sedimentação. Porém, numa 
visualização geral das linhas históricas observa-se que os 
padrões de acreção e erosão são muito mais complexos que os 
dispostos quantitativamente. Num olhar minucioso na Figura 
7 (P1, P2 e P3) percebe-se que as linhas históricas se cruzam 
ora recuando em direção à costa ora avançando em direção 
ao mar. Crowell et al. (1993) apontam que esta flutuação 
no comportamento da linha costa resulta de vários fatores 
como migração de ondas de areia por deriva ou formação de 
megacúspides. Dean & Dalrymple (2004) afirmam que essas 
mudanças correspondem ao transporte transversal à praia 
(transporte cross-shore e correntes de undertow) induzido por 
correntes de deriva. Estes fatores também podem indicar que 
a sedimentação na praia de Maracaípe ocorre em pequenas 
células costeiras com intercalações de erosão e progradação. 
Mazzer et al. (2009) identificaram várias células costeiras em 
5 praias estudadas do litoral catarinense em Florianópolis 
(Brasil) a partir de duas variáveis – distribuição da energia 
de onda ao longo da costa e de parâmetros morfotexturais da 
face praial e seus sedimentos.

Perfil

Período
Desvio 
Padrão (σ)

Total

01/09/2009 e 
15/10/2009

15/10/2009 e 
21/02/2010

21/02/2010 e 
26/06/2010

01/09/2009 e 
26/06/2010

Variação média 
mensal (m)

P1 1.53 -4.96 2.49 4.05 -0.96 - 0.096

P2 6.4 -11.88 10.65 11.97 5.12 0.51

P3 5.54 -10.44 7.37 9.79 2.5 0.25

P4 -10.62 -23.73 -12.83 7.01 -47.02 -4.70

Tabela 4. Variação da linha de costa em curto prazo em metros (m). Valores negativos significam erosão.
Table 4. Short term coastline variation in meters (m). Negative values means erosion.

Figura 7. Linhas de costa em cada ponto analisado. 
Figure 7. Shorelines of each point analised.
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CONCLUSÃO

A praia de Maracaípe apresenta distintos comportamentos 
morfológicos ao longo de sua orla. Os setores extremos, norte 
e sul (setor 1 e 4), encontram-se sob um regime de energia 
hidrodinâmica menor que os demais setores por estarem 
protegidos por recifes. O setor 1 apresenta baixa variação 
em sua largura de praia e em seu volume ocorrendo acreção 
durante o período seco e uma pequena erosão no período 
chuvoso, no geral uma tendência progradante. O setor 4 
possui maior variabilidade em sua morfologia e volume, 
com perda de sedimentos acentuada durante o período seco, 
mantendo uma certa estabilidade no meio do período de 
monitoramento e pequena acreção no final do estudo. Esta 
última, não foi suficiente para recuperar o volume perdido 
no final do verão. O contraste entre os períodos de erosão 
e deposição assim como a condição erosiva do setor 4 pode 
está relacionado à localização adjacente ao Rio Maracaípe e 
das forçantes atuantes neste setor (maré, ondas e correntes 
fluviais). Os setores centrais, 2 e 3, estão expostos a um 
regime de maior energia hidrodinâmica, consequentemente, 
são os setores que apresentam amplas variações morfológicas 
e de largura em seus perfis, principalmente o perfil 2. Os 
problemas de erosão recorrente no setor 3 relaciona-se com 
a ocupação irregular na faixa de praia. A relação dos dados 
entre volume e largura de praia não foram completamente 
congruentes, ou seja, nem sempre que ocorreu aumento 
de volume houve uma correspondente na largura. No 
entanto, quanto maior a largura da faixa de praia maior foi 
a variabilidade do volume, com exceção do setor 3. Dois 
fatores importantes podem contribuir para essa relação, o 
primeiro seria o estado morfodinâmico e o segundo a fatores 
antrópicos, como observou-se no setor 3 pela construção 
de casas e hotéis na pós-praia. As larguras da faixa de 
praia indicaram que há uma predominância de transporte 
e deposição de sul para norte ao longo do ano, ocorrendo 
algumas inversões em determinados períodos (junho e 
setembro).

Os sedimentos são predominantemente compostos de 
areia média a fina, moderadamente a bem selecionada, sendo 
as granulações mais finas nos setores extremos e as mais 
grossas nos centrais. Estas características sedimentológicas 
refletem as condições morfodinâmicas inerentes de cada 
trecho da praia. A variação nos valores da assimetria indica 
que há ocorrência de sedimentos de fontes distintas.  Neste 
caso, além da plataforma interna adjacente, o rio Maracaípe 
contribui como uma importante fonte de material 
siliciclástico às praias adjacentes. 

No estudo da linha de costa em curto prazo, identificaram-
se padrões de deslocamentos diferenciados, havendo áreas 
em que a linha de costa recua e prograda intercaladamente, 
indiferente de setores, principalmente nos trechos centrais 
da praia. Isto decorre, possivelmente, da presença de células 
costeiras presentes numa escala menor do que a estudada no 
corrente trabalho.  Portanto, necessita-se de estudos com 
uma malha de dados mais detalhadas, ou seja, com um maior 
número de setores para que haja uma representatividade 
maior para se entender mais claramente o transporte de 
sedimentos nesta região da praia. 

No geral, os processos erosivos observados na praia de 
Maracaípe estão associados a fatores antrópicos e naturais. 
O presente estudo se mostrou uma ferramenta importante 
para a compreensão da dinâmica morfossedimentar da 
praia de Maracaípe, fornecendo dados para os subsídios à 
gestão costeira da área no que tange o uso e ocupação da 
orla. Recomenda-se um monitoramento contínuo para se 
obter uma melhor compreensão da dinâmica costeira da área 
em médio e longo prazo a fim de se estabelecer limites de 
ocupação e uso da orla.
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Resumo

Em 2005 o Brasil lançou o Programa Nacional de Desenvolvimento da Maricultura em Águas da União através da Secretaria Especial 
de Aquicultura e Pesca (Seap), hoje Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), com o objetivo de ordenar a atividade e promover sua 
expansão. Foi a primeira iniciativa no País visando implementar uma política pública direcionada especificamente para o setor aquícola. 
O estado de Santa Catarina, pioneiro na adoção do programa, necessitou enquadrar-se nas diretrizes impostas pela legislação vigente 
para elaborar e implantar os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM), principal instrumento do programa. Para 
isso, foi necessário compatibilizar os PLDMs com o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina (Gerco-SC). Isso foi 
feito por meio dos instrumentos Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) e Plano de Gestão da Zona Costeira (PGZC). 
O PLDM é um instrumento de planejamento participativo para auxiliar na delimitação dos parques aquícolas em águas de domínio da 
União. O ZEEC, por seu turno, é um instrumento de ordenamento territorial, monitoramento, licenciamento e fiscalização que opera 
em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. Também deve ser elaborado de forma participativa 
e estabelecer diretrizes quanto aos usos proibidos, permitidos ou estimulados na zona costeira. Já o PGZC apresenta propostas de ação 
com metas bem definidas, atores responsáveis e envolvidos na execução, área de atuação, prazos, custo aproximado e fontes potenciais 
de recursos. Visa ordenar as diferentes atividades e usos do território costeiro e marinho, promover o desenvolvimento socioeconômico 
sustentável e garantir a conservação dos recursos naturais. Neste artigo foi feita uma análise da evolução histórica da implementação dessas 
duas políticas públicas no estado de Santa Catarina, Brasil, através dos seus instrumentos. O objetivo foi avaliar a compatibilidade entre 
as políticas de ordenamento da maricultura e o gerenciamento costeiro através da adoção dos instrumentos PLDM, ZEEC e PGZC. 
Constatou-se que são instrumentos tecnicamente eficientes, mas que na prática vêm sendo implementados de forma burocrática e pouco 
integrada, porque o Estado ainda não possui estrutura compatível com as necessidades logísticas, técnicas e metodológicas para conduzir 
integralmente o processo. Em relação à maricultura, o processo participativo do zoneamento dos parques aquícolas nos PLDMs mostrou-
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se eficiente setorialmente, fortalecendo as associações de maricultores e o setor de pesquisa e extensão rural de Santa Catarina no processo 
decisório. Já o processo participativo do GERCO-SC, por ser multissetorial e mais complexo, precisa evoluir, pois mantém o aspecto 
político-institucional e tecnocrático de gestão. Como produto efetivo, o Estado conta hoje com o ZEEC e o PGZC constituídos de direito, 
e os PLDMs de fato e de direito. Isso significa que, apesar de os instrumentos do GERCO-SC existirem legalmente, sua implementação 
está comprometida pela necessidade de solucionar conflitos vindos desde sua origem. Enquanto isso, os PLDMs já são efetivos, através 
de delimitação dos parques aquícolas no mar, ordenamento e licitação das áreas aquícolas individuais de produção, elaboração de uma 
base de dados georreferenciados, desenho de um plano de monitoramento e sistema de gestão. Dessa forma, os PLDMs devem orientar o 
setor aquícola na avaliação do potencial da zona costeira para a atividade e auxiliar no planejamento e na escolha de áreas por intermédio 
de propostas de setorização de parques e áreas aquícolas. Todavia, devem igualmente estar enquadrados nos instrumentos ZEEC e PGZC 
do Gerco-SC, com revisões técnicas e institucionais baseadas em processo participativo e integrado, em conformidade com a legislação e 
seguindo as tendências democráticas de gestão costeira integrada.

Palavras-chave: Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura; PLDM; Zoneamento Marinho; Instrumentos de Gestão Costeira.

ABSTRACT

In 2005 Brazil released the National Program for the Development of Marine Aquaculture in Union Waters through the Special Secretariat 
of Aquaculture and Fisheries (Seap), now Ministry of  Fisheries and Aquaculture (MPA). Its aim was to order the activity and promote its 
expansion. It was the first initiative in the country seeking the implementation of a public policy specifically directed to the aquaculture sector. The 
state of Santa Catarina, a pioneer in the adoption of the program, needed to fit into the guidelines imposed by legislation in order to develop and 
implement the Local Plans for the Development of Marine Aquaculture (PLDM), its most important instrument. This required PLDM to be 
compatible with the State Coastal Management Plan of Santa Catarina (Gerco-SC), through the instruments Coastal Ecological and Economic 
Zoning (ZEEC) and Plan of Coastal Zone Management (PGZC). The PLDM is a participatory planning tool to aid in the delineation of 
aquaculture parks in waters belonging to   Brazil. The ZEEC, in turn, is a tool for planning, monitoring, licensing, and supervision that operates 
in accordance with the guidelines of the National Coastal Management Policy. It should also be elaborated in a participatory process and establish 
guidelines to determine prohibited, permitted or encouraged uses in the coastal zone. Finally, the PGZC presents proposals for actions with clearly 
defined goals, key actors and others involved in the execution, area of intervention, agenda, approximate cost and potential sources of resources. 
It aims to order the different activities and uses of coastal and marine territories, promote the sustainable socioeconomic development and ensure 
the conservation of natural resources. In this paper an analysis of the historical evolution of the implementation of these two policies in Santa 
Catarina was carried out considering their instruments. The objective was to evaluate the compatibility between the planning policies for marine 
aquaculture and coastal management in Santa Catarina through the implementation of the instruments PLDM, ZEEC and PGZC. It was 
found that these instruments are technically efficient, but in practice they have been implemented in a bureaucratic and insufficient integrated 
way because the state does not have a structure compatible with the logistical, technical or methodological needs to totally conduct the process. In 
relation to marine aquaculture, the participatory process of zoning the aquaculture parks in PLDM proved to be efficient by sector, strengthening 
the associations of shell fishermen and research and extension sectors of Santa Catarina in the decision practice. On the other hand, the multi-
sectoral participatory process of Gerco-SC is still incipient and maintains a political, institutional and technocratic nature in the management 
efforts. As an effective product, the state now has the ZEEC and PGZC established by law and the PLDM constituted in fact. This means that 
the instruments were developed in Gerco but lack implementation, while PLDM’s are already effective through the delimitation of the offshore 
aquaculture parks, planning and procurement of individual aquaculture production areas, development of a georeferenced database, and design 
of a monitoring plan and management system. The PLDM should guide the aquaculture industry in assessing the potential of the coastal zone 
for the activity and assist in planning and selecting aquaculture areas. However, it must also be associated to the Gerco-SC’s ZEEC and PGZC 
instruments through a participatory and integrated process in accordance with the law and following the democratic tendencies of integrated 
coastal management.

Keywords: Local Plans for Development of Mariculture; PLDM; Marine Zoning; Instruments of Coastal Zone Management.

1.  IntRodução

O Programa Nacional de Desenvolvimento da Maricultura 
em Águas da União (Seap, 2005) é uma política pública de 
gestão da zona costeira com foco setorial na maricultura. 
Foi concebida pela Secretaria Especial de Aquicultura e 
Pesca da Presidência da República (Seap), atual Ministério 
da Pesca e Aquicultura (MPA), que definiu como principal 
instrumento de ação os Planos Locais de Desenvolvimento 
da Maricultura (PLDM). Sua base legal consiste do Decreto 
Federal 4.895, de 25/11/2003 e instruções normativas 
ministeriais e interministeriais. 

O Decreto 4.895/2003 e a Instrução Normativa 
Interministerial 06/2004 tratam da autorização de uso dos 
espaços físicos de corpos de água de domínio da União para 
fins de aquicultura e apresentam a base conceitual, diretrizes, 
responsabilidades institucionais, trâmite processual e sistema 
de informação para gerenciar os processos. Já as instruções 
normativas da Seap e do MPA estão centradas na elaboração 
dos PLDMs. A IN 17/2005 traz o Roteiro para Elaboração dos 
PLDM, que foi atualizado pela IN 11/2008 com a publicação 
do Termo de Referência para Elaboração dos PLDM. 

Numa perspectiva mais abrangente e integrada de gestão 
costeira, a Constituição Federal definiu, em seu artigo 
225, a zona costeira como patrimônio nacional, enquanto 
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a lei 7.661 instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (PNGC). Gestão costeira é um processo dinâmico 
e complexo que compatibiliza o uso e a ocupação da 
zona costeira de maneira organizada, considerando os 
mais diversos interesses econômicos, sociais, políticos e 
conservacionistas (Polette & Silva, 2003). Sua dinâmica 
pode ser compreendida, sob um aspecto didático, quando 
representada por etapas que se intercalam de forma cíclica 
num processo contínuo e retroalimentado de diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação. Já a complexidade 
pode estar associada à escala de abrangência de cada programa, 
podendo levar entre 8 e 15 anos para completar um ciclo em 
escala nacional, ou a metade desse tempo, se implementado 
em uma área costeira específica, como uma baía ou uma 
cidade (Olsen et al., 1999).

O PNGC está baseado em instrumentos de gestão. 
Nesse sentido, Polette & Silva (2003) fizeram uma tentativa 
de compatibilizar os instrumentos previstos na resolução 
no 5 da Comissão Interministerial para os Recursos do 
Mar (CIRM) (CIRM, 1997) com os estágios do ciclo de 
gestão propostos por Olsen et al. (1999), concluindo que 
os instrumentos brasileiros abrangem boa parte do processo 
de gestão. Segundo os autores, no entanto, é necessário que 
esses instrumentos sejam aplicados de forma organizada e 
sigam os estágios do ciclo. 

O PNGC possui nove instrumentos, quatro gerenciais 
e cinco operacionais. Os gerenciais são os Planos Nacional, 
Estaduais e Municipais de Gerenciamento Costeiro e ainda 
o Plano de Ação Federal em Gerenciamento Costeiro (PAF), 
no qual estão definidas as responsabilidades e procedimentos 
institucionais das políticas estaduais e municipais de gestão 
costeira, obedecendo à estrutura hierárquica União-Estado-
Município. Os operacionais são Zoneamento Ecológico 
Econômico Costeiro (ZEEC), Plano de Gestão da Zona 
Costeira (PGZC), Sistema de Informações do Gerenciamento 
Costeiro (Sigerco), Sistema de Monitoramento Ambiental 
da Zona Costeira (SMA-ZC) e Relatório da Qualidade 
Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZC), que auxiliam na 
implementação do plano com ações concretas de gestão da 
zona costeira.

Considerada um patrimônio do povo brasileiro, a zona 
costeira é composta por um complexo mosaico ecossistêmico 
do qual fazem parte manguezais, praias, dunas, cordões 
litorâneos, costões rochosos, restingas, marismas, mata 
atlântica, lagunas costeiras e estuários. Esses ecossistemas 
sofrem constantes pressões antrópicas associadas aos vetores 
de desenvolvimento como as atividades portuária, petrolífera, 
química, pecuária, pesqueira, agrícola, turística, urbanística 
e de aquicultura. Cerca de 23,5% da população do país 
reside nos 400 municípios costeiros, onde se concentram 16 
das 28 regiões metropolitanas, das quais três estão em Santa 
Catarina: Norte/Nordeste Catarinense, Foz do Rio Itajaí e 
Florianópolis (Zamboni & Nicolodi, 2008).

É para gerenciar os conflitos gerados por essa dinâmica 
socioambiental e garantir uma qualidade mínima na zona 
costeira que Gerco-SC e PLDM devem estar integrados. Essa 
integração passa por um processo político-social que envolve 
conflitos de interesses e ajustes institucionais, ordenados 
por um sistema normativo e legal que deve estar baseado 
em princípios técnico-científicos, democráticos e éticos. 

A gestão participativa é fundamental num processo dessa 
natureza, uma vez que favorece consenso entre conflitos, 
diálogo institucional, transparência legal e justificativa 
técnica e científica num espaço de discussão aberto para a 
sociedade.

Este artigo apresenta uma avaliação da experiência de 
implantação dos PLDMs em Santa Catarina. Inicialmente é 
feita uma caracterização da área de estudo e são apresentados 
os conceitos, os instrumentos e as ferramentas adotados 
na elaboração dos planos com destaque para as áreas 
aquícolas, parques aquícolas e áreas de preferência, que 
são as unidades espaciais de gestão da atividade previstas 
no decreto 4.895/2003. Também o ZEEC e o PGZC, que 
são instrumentos de gestão do Gerco-SC e o Sistema de 
Informações Geográficas para Participação Pública (SIG-
PP), ferramenta adotada metodologicamente de acordo com 
terminologia proposta por Mello (2003). Em seguida, é 
feito um histórico do gerenciamento costeiro e do processo 
de instalação da atividade de maricultura, partindo dos 
primeiros diagnósticos da zona costeira e das pesquisas sobre 
espécies com potencial para produção comercial. 

Esse histórico é considerado fundamental para facilitar a 
avaliação comparativa entre as duas políticas públicas, suas 
interações, deficiências e potencialidades, como fizeram 
Polette et al. (2004) e Asmus et al. (2004) sobre a gestão 
costeira no Brasil à época. Finalmente, são apresentadas 
algumas considerações sobre a forma de integração dos 
planos com os instrumentos através do SIG-PP em Santa 
Catarina.

2.  ÁRea de estudo

O Estado de Santa Catarina está localizado na Região Sul 
do Brasil (Figura 1). Possui aproximadamente 1.874km de 
linha de costa, e em determinadas localidades as atividades 
sociais, culturais e econômicas pressionam os ecossistemas 
costeiros e geram conflitos de interesses pelo seu uso e 
ocupação.

O Gerco-SC divide a zona costeira em 5 setores, que 
abrangem 36 municípios (Figura 2). Para fins de maricultura, 
destacam-se os setores Norte, Centro-Norte e Central. O 
primeiro caracteriza-se por concentrar atividades secundárias 
e terciárias (indústrias, comércio e serviços). O setor Centro-
Norte se destaca pelo potencial turístico, mobiliário e 
portuário, e o Central possui a economia voltada para 
comércio, serviços e atividades vinculadas ao turismo, que, 
juntas, somam 60% do seu PIB. É neste último ainda que 
está concentrada a maior parte da população da zona costeira 
catarinense, com pouco mais de 900 mil pessoas em apenas 
seis municípios já conurbados: Biguaçu, Florianópolis, 
Governador Celso Ramos, São José, Palhoça e Tijucas (SPG, 
2010a).

A maricultura é uma das atividades econômicas de 
destaque no estado, já que 95% dos moluscos (ostras, 
mexilhões e vieiras) produzidos no Brasil são cultivados 
em fazendas marinhas localizadas em suas baías, enseadas 
e estuários (Zamboni & Nicolodi, 2008). Por causa disso, 
é também uma das atividades que concorre pelo uso do 
espaço marinho. Essa concorrência apresenta-se tanto pela 
necessidade de um ambiente limpo, com qualidade ambiental 
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Figura 1. Área de estudo: Localização do estado de Santa Catarina no sul do Brasil.
Figure 1. Area of study: location of the State of Santa Catarina in southern Brazil.

Figura 2. Setores da zona costeira de Santa Catarina: Litoral Norte 
(verde), Litoral Centro-Norte (amarelo), Litoral Central (laranja), 
Litoral Centro-Sul (azul), Litoral Sul (rosa). Fonte: SPG (2010a).
Figure 2. Sectors of the coastal zone of Santa Catarina: North Coast 
(green), North-Central Coast (yellow), Central Coast (orange), South-
Central Coast (blue), South Coast (pink). Source: SPG (2010a).

e sanitária compatível com a produção de alimentos, quanto 
pela poluição visual e disputa por espaço com outras 
atividades, como navegação, lazer e pesca.

Nos setores Centro-Norte e Central estão os municípios 
de maior expressão em relação aos produtos oriundos da 
maricultura catarinense. No ano de 2010 foi registrada 
a maior produção de moluscos da história, com 15.635 
toneladas, das quais 13.722 eram de mexilhões, 1.908 de 
ostras e 5,4 de vieiras. Em relação aos mexilhões, tiveram 
destaque os municípios de Palhoça, Penha e Bombinhas, 
com 56,9%, 14,7% e 6,8% da produção respectivamente. 
Já os municípios com produção mais significativa de ostra 
foram Florianópolis (77,4%), Palhoça (14%) e São José 
(6,6%) (Epagri, 2010).

A pressão demográfica no setor Central indica cenários 
de conflitos tanto na faixa terrestre (especulação imobiliária/
planejamento urbano/conservação ambiental) quanto na 
faixa marinha (maricultura/turismo/saneamento). Esses 
conflitos estão associados à ocupação urbana, que faz com 
que a atual taxa de urbanização seja de 96%, ou seja, cerca 
de 860 mil pessoas que vivem nesse setor estão nas cidades. 
O reflexo pode ser percebido nos problemas sanitários, 
visto que apenas 34,4% dos domicílios estão ligados à rede 
pública de coleta de esgoto e não há políticas de saneamento 
que atuem para melhorar esse quadro e garantir condições 
de crescimento. Há ainda uma grande parte de domicílios 
com tratamento individual (55,1%), mas não se tem 
conhecimento suficiente sobre a eficiência desses sistemas e 
seu impacto no meio ambiente (SPG, 2010a).

A contaminação dos recursos hídricos também é um 
problema. Defensivos agrícolas utilizados à montante 
das áreas de captação dos mananciais, dejetos urbanos 
lançados nos rios e galerias pluviais e extrativismo vegetal 
comprometem a qualidade da água, contribuem para o 
aumento do deficit hídrico e influenciam a qualidade da água 
do mar (SPG, 2010a). Dados de balneabilidade da Fundação 
Estadual de Meio Ambiente (Fatma) indicaram dezesseis 
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praias com histórico de contaminação por coliformes fecais 
superior a 50% do tempo entre os anos de 2009 e 2010 
(Fatma, 2012).

3.  objetIvos

Diante dos conflitos apresentados e da necessidade 
de gerenciá-los, o objetivo deste trabalho é avaliar a 
compatibilidade entre as políticas de ordenamento da 
maricultura e o gerenciamento costeiro em Santa Catarina 
com a implementação dos instrumentos PLDM, ZEEC e 
PGZC. Com isso, busca-se contribuir, de forma crítica 
e propositiva, com a melhoria contínua na integração dos 
instrumentos de gestão apresentados para que esse processo 
se estabeleça de forma participativa e integrada no longo 
prazo.

4.  ConCeItos, InstRumentos e 
FeRRamentas

4.1.  Áreas aquícolas, parques aquícolas e áreas de 
preferência

O Decreto 4.895, de 25 de novembro de 2003, dispõe 
sobre a autorização de uso de espaços físicos de corpos de 
água de domínio da União para fins de aquicultura. Nele 
estão definidos os conceitos das unidades de mapeamento 
aquícola para delimitação de áreas aquáticas para fins de 
aquicultura (Figura 3). Essas unidades são denominadas:

Áreas Aquícolas: “espaço físico contínuo em meio aquático, 
delimitado, destinado a projetos de aquicultura, individuais ou 
coletivos”.

Parques Aquícolas: “espaço físico contínuo em meio 
aquático, delimitado, que compreende um conjunto de áreas 
aquícolas afins, em cujos espaços físicos intermediários podem 
ser desenvolvidas outras atividades compatíveis com a prática 
da aquicultura”.

 Faixas ou Áreas de Preferência: “aquelas cujo uso será 
conferido prioritariamente a determinadas populações, na 
forma estabelecida neste Decreto”. O Decreto define como 
preferentes “as populações tradicionais, atendidas por programas 
de inclusão social”.

Além de apresentar esses conceitos, o Decreto atribui 
ao MPA a responsabilidade pela delimitação e localização 
dos parques aquícolas e das áreas de preferência, com 
anuência prévia do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
da Autoridade Marítima, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da Agência Nacional de Águas (ANA), 
já prevendo ações interinstitucionais. Em relação às Áreas 
Aquícolas, a Instrução Normativa Interministerial no 6, de 
28 de maio de 2004, também atribui ao MPA, ou à entidade 
por ele delegada, a responsabilidade por sua distribuição e 
delimitação dentro dos Parques Aquícolas.

4.2.  Programa nacional de desenvolvimento da 
maricultura em Águas da união

O Programa Nacional de Desenvolvimento da 
Maricultura em Águas da União (Seap, 2005) foi criado pelo 
governo federal para “auxiliar no planejamento da maricultura 
levando em conta que o Brasil é um país com dimensões 
continentais, partindo da ideia de apoiar as potencialidades 
locais considerando as características ambientais de cada região”. 
Como instrumento de planejamento, foram adotados 

Figura 3. Representação das unidades de mapeamento aquícola em Santa Catarina: Áreas Aquícolas 
(vermelho), Parques Aquícolas (amarelo) e Áreas de Preferência (branco). Fonte: Seap (2005).
Figure 3. Representation of aquaculture mapping units in Santa Catarina: Sea Farms (red), Aquaculture 
Areas (yellow) and Areas of Preference (white). Source: Seap (2005).
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os Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura 
(PLDM) com o objetivo de “planejar o desenvolvimento do 
setor utilizando ferramentas de microzoneamento numa escala 
municipal, ou, quando for o caso, promover esse planejamento 
para baías, lagoas, reservatórios, estuários”.

Segundo a Instrução Normativa da Seap no 17, de 22 de 
setembro de 2005, os Planos Locais de Desenvolvimento da 
Maricultura são “instrumentos de planejamento participativo 
para a identificação de áreas propícias à delimitação dos parques 
aquícolas marinhos e estuarinos bem como das faixas ou áreas 
de preferência para comunidades tradicionais, com o objetivo 
de promover o desenvolvimento sustentável da maricultura em 
águas de domínio da União”.

Essa definição indica que a elaboração dos PLDMs deve 
ocorrer de forma participativa e integrada, com o objetivo 
de avaliar o potencial da zona costeira para maricultura 
e subsidiar o processo de delimitação das unidades de 
mapeamento aquícola. Trata-se de um instrumento técnico-
científico de apoio ao MPA no processo de planejamento dos 
parques aquícolas e das áreas de preferência.

Nessa instrução também estão descritos os aspectos 
prioritários no processo de elaboração dos planos, com 
destaque para caracterização ambiental dos domínios 
espaciais escolhidos, identificação de conflitos com 
outras atividades, prevenção de impactos decorrentes de 
atividades localizadas em terra e participação comunitária e 
institucional. Além disso, são apresentados alguns critérios 
que devem ser observados, entre os quais a compatibilização 
com outras políticas públicas, com destaque para os planos 
de gerenciamento costeiro e seus instrumentos: “No caso da 
existência de Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro, este 
deverá servir como instrumento básico para a elaboração do 
PLDM”.

Em seu anexo II, a Instrução Normativa 17/2005 traz 
um roteiro para elaboração dos planos, com configuração 
parecida com a de um Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima). Esse roteiro foi substituído pelo anexo I da IN 
11/2008, que passou a chamar-se Termo de referência para 
elaboração do PLDM, que, entre outras modificações, passou 
a exigir o uso de Sistema de Informações Geográficas como 
ferramenta de gestão.

4.3.  ZeeC e PGZC

O ZEEC é um instrumento de ordenamento territorial, 
monitoramento, licenciamento e fiscalização que opera 
em consonância com as diretrizes da Política Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. Deve ser elaborado de forma 
participativa e estabelecer diretrizes quanto aos usos 
proibidos, permitidos ou estimulados tanto em terra quanto 
no mar. No zoneamento de Santa Catarina foram definidas 
cinco zonas-tipo para usos específicos em área terrestre e nove 
para áreas marinhas (SPG, 2010b). Em relação à maricultura, 
há uma zona de manejo marinho (ZMMa) específica para a 
atividade, definida como “zona que apresenta estágios variados 
de qualidade ambiental, com potencial para implantação ou com 
parques aquícolas estabelecidos”. As ZMMa estão baseadas na 
distribuição dos parques aquícolas e representadas em mapas 
temáticos projetados para sofrerem revisões periódicas em 
função da dinâmica natural e social da zona costeira. Em 

Santa Catarina o ZEEC e o PGZC foram publicados em 
2010, e os documentos e mapas estão disponíveis na página 
da Secretaria de Estado do Planejamento1.

Na primeira versão do Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro os planos de gestão dependiam do ZEEC, forçando 
uma hierarquia metodológica em relação à implementação. 
Após a revisão do Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro e a publicação da segunda versão, conhecida como 
PNGC II (CIRM, 1997), os planos de gestão passaram a 
compor um instrumento independente, porém integrado ao 
zoneamento, compreendendo “a formulação de um conjunto 
de ações estratégicas e programáticas, articuladas e localizadas, 
elaboradas com a participação da sociedade, que visam orientar 
a execução do Gerenciamento Costeiro”.

No PGZC-SC estão apresentadas propostas de ação com 
metas bem definidas, responsabilidade institucional, área 
de atuação, prazos, custo aproximado e fontes potenciais de 
recursos. Seus principais objetivos são ordenar as diferentes 
atividades e usos do território costeiro e marinho, promover 
o desenvolvimento socioeconômico sustentável e garantir a 
conservação dos recursos naturais (SPG, 2010c). Apesar de 
o plano possuir caráter social e conservacionista, uma vez 
que incentiva a participação pública no processo de gestão 
e promove ações de conservação, preservação, recuperação e 
educação ambiental, na prática os resultados efetivos ainda 
não foram percebidos. O processo participativo ainda não 
é socialmente representativo, mantendo-se direcionado 
a atores com níveis mais altos de poder técnico, político e 
econômico. Com isso o processo decisório ainda não atende 
plenamente aos anseios de uma sociedade democrática, 
repetindo o caráter tecnocrático do processo de gestão. As 
ações propostas são repetitivas e, na maioria das vezes, não 
levam em consideração as peculiaridades regionais e locais, 
assim como as de natureza setorial das diversas atividades 
costeiras.

4.4.  sistemas de Informações Geográficas para a 
Participação Pública (sIG-PP)

As políticas públicas previamente apresentadas possuem 
em comum a exigência da participação na implementação 
de seus instrumentos e nos processos de tomada de decisão. 
Numa perspectiva mais ampla, a participação deve facilitar 
o exercício do poder de decisão das pessoas e promover a 
elevação dos níveis de autossuficiência (Tapia et al., 2007).

Em diversos campos de conhecimento a palavra 
“participação” vem sendo acompanhada por adjetivos 
ou outros termos que complementam seu significado ou 
direcionam sua aplicação para um objetivo específico. O uso 
de Sistemas de Informações Geográficas como instrumento 
de apoio à decisão de forma participativa foi apresentado em 
1987 no relatório Chorley Report2 através do reconhecimento 
de questões não técnicas, gerenciais e institucionais para a 
aplicação efetiva de um SIG (Weiner et al., 2002).

1 - http://www.spg.sc.gov.br/zoneamento.php ou http://www.spg.sc.gov.
br/planogestao.php 
2 - Nome dado ao documento Handling Geographic Information publicado 
pelo Department of Environment da Inglaterra em 1987.
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Mello (2003) justifica o uso de SIGs como ferramenta 
de apoio à decisão com a participação pública pelo uso de 
gráficos e imagens que são didaticamente mais adequados 
que tabelas e dados numéricos, afirmando que “imagens 
ou mapas transmitem a informação de forma muito mais 
sucinta, senão melhor, que tabelas, documentos ou equações 
matemáticas”. O autor apresenta uma revisão sobre Sistemas 
de Informações Geográficas para Participação Pública 
(SIG-PP) na qual aborda aspectos históricos, institucionais 
e conceituais, concluindo que a participação pública na 
formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 
é fundamental. Para isso, o grande desafio na utilização 
de SIG-PP está no desenvolvimento metodológico para 
encontrar formas de estimular e favorecer a participação dos 
cidadãos no processo de tomada de decisão. 

Os SIGs-PP vêm sendo construídos e difundidos por 
consórcios e instituições de pesquisa independentes como 
o National Center for Geographic Information and Analysis 
(NCGIA3) e o International Research Group on Geographic 
Information and Multicriteria Decision Analysis (GIMDA4). 
Ambos se dedicam à pesquisa básica e aplicada em educação, 
tecnologias, análise multicritério e processos de tomada de 
decisão participativos, com base na informação espacial e em 
geotecnologias.

No Brasil, uma iniciativa de desenvolvimento 
metodológico para implementação de políticas públicas 
através de SIG-PP é o Projeto Maplan5 no estado do Ceará. 
O objetivo do projeto é “promover a inclusão e a participação 
de pessoas e comunidades na definição da sua própria trajetória 
de desenvolvimento local”. Os mapas utilizados nas reuniões 
de planejamento foram construídos com informações 
geradas pelos próprios residentes e serviram de base para 
“auxiliar na identificação de condicionantes e potencialidades 
nas comunidades do interior e para discutir sobre as metas de 
desenvolvimento das populações”.

O SIG-PP pode ser classificado como uma ferramenta 
metodológica de auxílio ao processo decisório. O 
planejamento do espaço geográfico, seja terrestre, seja 
marinho, passa por questões de análise espacial que são mais 
facilmente resolvidas com uso de mapas e SIG. Da mesma 
forma, o processo participativo necessário para a legitimação 
e consolidação dos resultados do planejamento deve estar 
instrumentalizado. Assim, o SIG-PP atende não só às 
questões técnicas, mas também àquelas que envolvem geração 
de informações espaciais, compreensão dessas informações, 
análise e proposição. O trabalho de planejamento do espaço 
por mapas é fundamental tanto para o ZEEC e o PGZC 
quanto para os PLDMs. Com isso, o SIG-PP também 
subsidia a estruturação do Sigerco tanto através da tecnologia 
do SIG quanto dos dados e informações.

5.  evolução do GeRenCIamento CosteIRo 
e oRdenamento da maRICultuRa em 
santa CataRIna

A cronologia de um processo de gestão focando uma 
política pública constitui-se em um interessante instrumento 
para o seu entendimento. Alguns marcos na gestão costeira 
e aquícola de Santa Catarina foram fundamentais para 
entender a realidade atual (Figura 4). Apesar de terem 
iniciado praticamente ao mesmo tempo, não há registros de 
uma integração significativa de ações ao longo do período 
considerado. Segundo o Gerco-SC, o Programa Estadual 
de Gerenciamento Costeiro teve início em 1987, um ano 
antes das primeiras ações documentadas de assistência 
técnica e extensão rural voltadas para o cultivo de moluscos 
marinhos (Oliveira Neto, 2005). Esse fato indica que as 
primeiras iniciativas de gestão costeira e maricultura foram 
contemporâneas, porém com objetivos diferentes, sendo a 
primeira de natureza técnica, legal e institucional, e a segunda 
caracteristicamente produtiva. Apesar das diferenças, para 
que se estabelecessem como política pública ou atividade 
econômica foram necessários estudos específicos sobre a 
zona costeira catarinense.

3 - http://www.ncgia.ucsb.edu/
4 - http://publish.uwo.ca/~jmalczew/gimda/
5 - http://projetomaplan.com/category/education/

Figura 4. Cronologia dos principais marcos do Gerco-SC e do 
PLDM em Santa Catarina.
Figure 4. Chronology of the major landmarks of Gerco-SC and 
PLDM in Santa Catarina.
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A década de 1990 foi marcada por diagnósticos e 
levantamentos pelo Gerco-SC e pesquisa básica e aplicada 
sobre maricultura pela Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e Universidade do Vale 
do Itajaí (Univali). 

Em 1997 foi publicado o Diagnóstico Ambiental do 
Litoral de Santa Catarina, um estudo coordenado pela então 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Integração ao 
Mercosul sobre o uso e a ocupação do litoral do Estado em 
escala 1:250.000. Foi a primeira iniciativa do Gerco-SC de 
integrar informações sobre a zona costeira para fins de gestão. 
Nesse mesmo período as pesquisas em relação à maricultura 
estiveram focadas em técnicas de cultivo, avaliação do 
potencial de produção do litoral catarinense e biologia, 
fisiologia e adaptação de espécies com interesse comercial. Os 
primeiros resultados foram publicados em relatórios técnicos 
institucionais (Meyer, 1990; Costa et al., 1998; Rosa et al., 
1998) e eventos científicos (Ferreira & Magalhães, 1995; 
Guzenski & Poli, 1996; Oliveira Neto & Costa, 2000), com 
pouca divulgação científica em periódicos especializados 
(Freitas et al., 1996). Apesar dessas iniciativas, não foram 
encontrados registros explícitos de trabalhos integrados de 
gestão costeira e maricultura.

O diagnóstico realizado pelo Gerco-SC não aprofundou 
o tema maricultura com base nas pesquisas iniciadas, 
nem essas se ativeram aos instrumentos de gestão costeira 
que surgiam no âmbito das políticas públicas. A primeira 
proposta de ZEEC foi para o litoral Centro-Norte do estado 
de Santa Catarina, publicada pelo MMA e pela Secretaria 

do Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
de Santa Catarina (SDM) em 2002 (MMA, 2002). Foi 
o primeiro setor do Gerco-SC a ter um zoneamento 
com respectivos planos de gestão elaborados de forma 
participativa e integrada, fortalecidos pela adoção do 
método de Gerenciamento Costeiro Integrado proposto por 
Polette (1997) e construídos diretamente com os municípios 
costeiros e com amplo envolvimento da sociedade local em 
um processo de governança. A proposta para zoneamento 
marinho foi pioneira tanto no Estado quanto em nível 
nacional, e as informações geradas foram armazenadas e 
disponibilizadas no Sistema de Informações Geográficas em 
Gerenciamento Costeiro (Sigerco), mas sem a abrangência 
necessária em relação à disponibilização de dados e 
informações para a sociedade.

Nessa época também houve a primeira iniciativa de 
ordenamento da maricultura em Santa Catarina, numa parceria 
entre a Epagri e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais (Ibama). Os resultados foram publicados 
no Diagnóstico do Cultivo de Moluscos em Santa Catarina 
(Oliveira Neto, 2005). Com base em critérios técnicos como 
abrigo de ventos e correntes, profundidades superiores a 
1,5m, afastamento de rotas tradicionais de embarcações, 
fundeadouros, áreas de pesca tradicional, locais utilizados 
para atividades de turismo e lazer e desembocaduras de rios, 
foram utilizadas cartas náuticas para delimitar 155 parques 
aquícolas (1.213,35ha) e 719 áreas aquícolas (563,96ha) 
(Figura 5). Assim surgiram os conceitos institucionalizados 
no Decreto Federal 4.895, de 2003.

Figura 5. Delimitação de parques aquícolas em Santa Catarina: Exemplo aplicado à localidade do Ribeirão 
da Ilha, em Florianópolis. Fonte: Oliveira Neto (2005).
Figure 5. Delimitation of aquaculture areas in Santa Catarina: Example applied to the location of Ribeirão da 
Ilha, in Florianópolis. Source: Oliveira Neto (2005).
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No Brasil, em termos operacionais, foi uma das primeiras 
aplicações de análise espacial adotada no processo de seleção 
de áreas para maricultura com foco na gestão da atividade. 
Apesar de não ter sido implementado nenhum modelo em 
SIG, os critérios de avaliação foram analisados em campo e 
visualmente sobre cartas náuticas, favorecendo a delimitação 
dos parques aquícolas. Esse processo foi fundamental para 
consolidar os parques aquícolas e as áreas aquícolas como 
unidades de mapeamento, essenciais ao ordenamento e 
gestão do espaço aquático.

De 2000 a 2005 o processo amadureceu considerando 
tanto o Gerco-SC quanto a maricultura, porém ainda de 
forma isolada e pouco integrada. Os aspectos levantados a 
respeito da maricultura e sua relação socioeconômica, espacial 
e ambiental com outras atividades mantiveram-se carentes de 
dados importantes para definição de políticas setoriais. No 
relatório do ZEEC (MMA, 2002) destacou-se a importância 
da maricultura como atividade econômica e a necessidade 
de informar os maricultores e pescadores artesanais que 
iniciavam na atividade sobre “a real situação da qualidade de 
água e da necessidade de observar e adotar as normas sanitárias 
vigentes durante o cultivo e processamento dos moluscos”. 
Contudo, não se podia contar com dados que sustentassem 
técnica e cientificamente um real risco à atividade, apesar 
do aumento significativo no número de publicações em 
comparação à década de 90 (Curtius et al., 2003; Suplicy, 
2003; Suplicy et al., 2003; Ferreira et al., 2004; Maccacchero 
et al., 2005; Albuquerque & Ferreira, 2006). Assim foram 
levantadas suspeitas sobre condições ambientais adversas e 
as propostas focaram ações de fiscalização, monitoramento 
e ordenamento. 

Nesse período a atividade de maricultura atingiu seu ápice 
produtivo, tanto de ostras quanto de mexilhões, e começou a 
apresentar sinais de estagnação (Epagri, 2010). Os conflitos 
com outras atividades como turismo, urbanização, navegação 
e pesca intensificaram-se e o setor passou a buscar estratégias 
de ordenamento (Oliveira Neto, 2005), mas ainda com 
pouca integração com o Gerco-SC.

Em 2005 foi instituído o Gerco-SC, pela Lei 13.553/2005, 
regulamentada pelo Decreto Estadual 5.010/2006. Também 
em 2005 a Seap lançou o Programa Nacional de Aquicultura 
e Pesca (Seap, 2005). Santa Catarina foi o estado pioneiro na 
sua implementação no Brasil. A elaboração dos PLDMs exigiu 
o desenvolvimento de uma metodologia que atendesse às 
diretrizes impostas pela legislação, de acordo com a realidade 
do país ao volume e à qualidade dos dados existentes sobre a 
zona costeira (Novaes et al., 2010).

Vianna et al. (2007) publicaram a metodologia de 
avaliação de potencial aquícola adotada em Santa Catarina 
e aplicada na etapa de análise de preparação dos mapas 
temáticos dos PLDMs. O trabalho foi feito utilizando técnicas 
de SIG-PP e os resultados apresentados em cartas-imagem 
de alta resolução e mapas temáticos, contendo informações 
sobre o potencial aquícola do litoral, áreas aquícolas já 
implementadas, batimetria, legislação ambiental, unidades 
de conservação e uso da zona costeira e marinha. Esse 
material foi disponibilizado também em formato compatível 
com o Google Earth para facilitar o uso nas reuniões setoriais 
e audiências públicas. 

Nas reuniões setoriais participaram apenas técnicos, 
instituições e pessoas diretamente ligadas à maricultura. O 
objetivo foi identificar os anseios e as necessidades do setor e 
elaborar uma proposta de distribuição dos parques aquícolas 
para ser discutida posteriormente com os demais setores 
atuantes na zona costeira. O material gerado nas reuniões foi 
utilizado em 28 audiências públicas durante as quais foram 
apresentadas e discutidas as propostas de distribuição dos 
parques aquícolas em Santa Catarina.

As audiências foram coordenadas pela Seap e serviram 
para debater as necessidades e os anseios do setor produtivo 
aquícola com os demais setores atuantes na zona costeira. 
Após duas rodadas de audiências públicas em 14 localidades, 
os PLDMs dos municípios de Santa Catarina foram aprovados 
pelo comitê estadual e pela Seap, sendo publicados em 
2008 (Seap, 2008). Após a publicação dos planos de Santa 
Catarina, a Seap publicou a IN 11/2008 com o “Termo de 
referência para elaboração do PLDM”. Assim, todo o processo 
de planejamento dos parques aquícolas de Santa Catarina, 
desde as primeiras iniciativas em 1992 até a finalização dos 
PLDMs em 2008, levou 16 anos e serviu de modelo para as 
normativas de execução dos planos no Brasil.

Esse período deve ser analisado em dois momentos 
distintos: o primeiro, de 1992 a 2005, quando a zona 
costeira catarinense foi ocupada pela maricultura sem uso 
dos instrumentos normativos de ordenamento do espaço 
marinho, seguindo critérios definidos pelos próprios 
produtores em parceria com as instituições que, à época, 
iniciaram os trabalhos de pesquisa, extensão e fomento à 
atividade. 

A partir de 2005 os parques aquícolas foram propostos 
em um processo participativo setorial, conduzido pelas 
políticas públicas aquícolas constituídas. Com a publicação 
dos PLDMs em 2008, a Seap passou a contar com um 
instrumento legal, fundamentado técnica e cientificamente 
e representativo da demanda setorial aquícola por espaços 
de produção no litoral. Foi com essas informações que deu 
início à tramitação dos processos dos parques aquícolas no 
Ibama e na Marinha do Brasil, em conformidade com as 
normas instituídas pela IN 06/2004.

Paralelamente, ainda em 2008, foi instituído o Comitê 
Gestor Integrado do Gerco-SC, que, no ano seguinte, iniciou 
a implementação do PEGC com a elaboração do ZEEC e do 
PGZC dos cinco setores do litoral. Foi nesse período que as 
ações do Gerco-SC e dos PLDMs convergiram de forma mais 
eficaz. Os processos dos parques aquícolas que tramitavam 
no Ibama e na Marinha foram também encaminhados ao 
Gerco-SC para serem integrados ao ZEEC, que passou 
a ser o instrumento adotado por todas as instituições no 
planejamento do espaço geográfico marinho. Em 2009 a Seap 
obteve status de ministério e passou a chamar-se Ministério 
da Pesca e Aquicultura.

Em 2010 o Gerco-SC organizou 20 reuniões técnicas ao 
longo de todo o litoral de Santa Catarina para elaborar o 
zoneamento e discutir o enquadramento das cinco zonas. 
Nesse processo também foram adotadas técnicas de SIG-
PP (Figura 6) e participaram, entre outros atores, o MPA, a 
Marinha do Brasil e a Epagri.

O trabalho do comitê gestor durou quase dois anos e em 
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dezembro de 2010 os relatórios e mapas foram publicados pela 
Secretaria de Estado do Planejamento (SPG6). Atualmente, 
estão sendo feito ajustes no ZEEC em relação à distribuição 
dos parques aquícolas. Segundo publicado no comunicado 
de abril de 2011 do Gerco-SC, “Foram analisados os Planos 
Locais de Desenvolvimento da Maricultura (PLDM), resultando 
numa primeira proposta de zoneamento dos Parques Aquícolas 
a ser confirmada através de acordos posteriores entre órgãos 
públicos e comunidades envolvidas, sendo ainda, estes acordos, 
ratificados pelos executivos municipais”.

5.1. evolução das propostas dos parques aquícolas

A Figura 7 ilustra a evolução das propostas dos parques 
aquícolas em relação ao número de parques e à área a ser 

ocupada. As alterações ocorreram em função de mudanças de 
desenho, supressão, substituição, inserção e agrupamento de 
parques. A primeira proposta elaborada em 2007 foi técnica 
e baseada em critérios utilizados para avaliar o potencial da 
zona costeira catarinense para implementação dos parques 
aquícolas. Ela foi a base das discussões para elaboração dos 
PLDMs, com 157 parques aquícolas ocupando uma área de 
1.830 hectares. 

A proposta resultante dos PLDMs, elaborada pelo setor 
aquícola catarinense durante as reuniões técnicas e audiências 
públicas e publicada em 2008, foi ampliada para 178 parques 
aquícolas, que ocupariam uma área de 2.386,2 hectares. Em 
2009 o MPA fez novas alterações e apresentou uma proposta 
oficial ao Ibama, à Marinha do Brasil, à ANA e ao Gerco-
SC. Durante o ano de 2010 foram feitas reuniões técnicas 
organizadas pelo Gerco-SC onde foram sugeridas alterações 
significativas tanto no número quanto na área total dos 
parques aquícolas, para que se adequassem ao ZEEC.

Figura 6. Aplicação da metodologia de SIG-PP no Gerco-SC: (A) Grupos de trabalho do ZEEC; (B) Propostas de zoneamento sendo 
trabalhada em mapa; (C) Apresentação e discussão das propostas pelos grupos de trabalho. Fonte: SPG (2010b).
Figure 6. Application of SIG-PP methodology in Gerco-SC: (A) ZEEC work groups; (B) zoning proposals being crafted on maps; (C) presentation 
and discussion of the proposals by the work groups. Source: SPG (2010b).

6 - http://www.spg.sc.gov.br/zoneamento.php
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Com o objetivo de reduzir o número de processos dos 
parques aquícolas necessários para avaliação das instituições 
listadas na IN 06/2004, o MPA agrupou os 159 parques 
aquícolas acordados com o Gerco ao final de 2010, em 27 
parques. Esse agrupamento ocorreu considerando-se as áreas 
de preferência previstas no PLDM, ou seja, todos os parques 
contidos em uma área de preferência foram agrupados 
pelo somatório de suas áreas. Assim, tanto a distribuição 
espacial quanto a área total foram mantidas, mas o número 
de processos reduzido significativamente. A proposta hoje 
avaliada e parcialmente aprovada conta com 27 parques e 
uma área total de 1.736,5 hectares, bem próxima aos 1.830,7 
hectares propostos tecnicamente na primeira versão.

A proximidade entre os valores de área da primeira proposta 
em 2007 e daquela que está sendo aprovada demonstra a 
importância do processo participativo. O incremento de 
mais de 500 hectares sobre a proposta técnica observado no 
ano de 2008 indica a existência de outros critérios originários 
do setor aquícola e com influência significativa no processo 
decisório. O resultado do PLDM parece ser legitimo em 
relação aos anseios daquele setor, porém não condizem com a 
expectativa dos demais setores que atuam na zona costeira. 

A manutenção de 2.366,8 hectares pelo MPA na proposta 
de 2009 também é legítima, considerando que é a instituição 
representante da atividade, porém tampouco reflete uma 
posição democrática. Ao passar pela avaliação das demais 
instituições através do Gerco-SC, a proposta atual está mais 
próxima de um consenso multissetorial, o que aumenta a 
segurança sobre sua legitimidade como necessidade atual. 
O fato de ser quantitativamente semelhante, em área, à 
proposta técnica de 2007 sugere uma evolução também no 
processo cognitivo dos atores, pois a negociação não ocorreu 
apenas por pressões setoriais, mas também pelos argumentos 
técnico-científicos.

Esses argumentos refletem-se também na distribuição 
espacial dos parques aquícolas, que pode ser mais bem 

avaliada por meio do SIG. Assim, a importância do SIG-PP 
se justifica pela capacidade de compatibilizar um instrumento 
de análise espacial com um processo de tomada de decisão 
participativo. 

Apesar da proximidade entre os valores das áreas das 
duas propostas, apenas uma avaliação espacial foi capaz de 
auxiliar na identificação das diferenças. Na região de Palhoça 
(Figura 8A), por exemplo, um parque aquícola planejado em 
2007 foi suprimido enquanto dois novos foram criados mais 
ao sul, compensando a perda de área com uma alteração 
espacial. Para essa alteração foram considerados, além dos 
critérios técnicos e das informações geradas em 2007/2008, 
as necessidades, os conhecimentos e os anseios dos demais 
setores envolvidos. O mesmo pode ser observado na costa 
norte de Governador Celso Ramos, onde se percebe a 
supressão de três pequenos parques aquícolas, compensados 
pela ampliação de outro bem próximo, a oeste deles  
(Figura 8B).

6.  ComPatIbIlIZação entRe 
GeRenCIamento CosteIRo e 
oRdenamento da maRICultuRa em 
santa CataRIna

A cronologia do processo de gestão costeira e aquícola 
em Santa Catarina indica que os instrumentos legalmente 
instituídos pelos ministérios do Meio Ambiente e da Pesca 
e Aquicultura se mostraram tecnicamente eficientes, porém 
foram implementados de forma tecnocrática, burocrática e 
pouco integrada: os PLDMs como planos setoriais auxiliares, 
o ZEEC como instrumento de planejamento do espaço 
geográfico costeiro e o PGZC como direcionador de ações. 

A legislação que normatiza essas políticas é clara sobre 
suas funções e relações. Os PLDMs são um instrumento 
de auxílio ao planejamento da maricultura que fornece 
informações necessárias para que o setor se organize e 

Figura 7. Evolução das propostas dos parques aquícolas em Santa Catarina em relação à quantidade e área 
(hectares) a ser ocupada
Figure 7. Evolution of the proposals of the aquaculture areas in Santa Catarina in relation to the number and 
area (hectares) to be occupied.
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proponha cenários de uso e ocupação da zona costeira com 
base em critérios técnicos, científicos e legais. O ZEEC é 
o instrumento integrador dos anseios multissetoriais pelo 
uso do espaço geográfico costeiro através de consenso e com 
capacidade adaptativa para acompanhar a dinâmica das 
atividades antrópicas e naturais que ali ocorrem. O PGZC, 
por sua vez, apresenta de forma detalhada as ações necessárias 
para que se cumpram os objetivos da gestão.

Nesse contexto, os PLDMs podem ser elaborados 
independentemente dos instrumentos do Gerco ou 
paralelamente a eles, mas após sua finalização devem ser 
implementados através deles. Isso significa que o setor 
aquícola possui um instrumento próprio de planejamento, 
mas que deve estar de acordo com uma política pública mais 
abrangente e de integração multissetorial e interinstitucional. 
Os parques aquícolas propostos pelo MPA devem ser 
aprovados não apenas no âmbito setorial, com reuniões 
técnicas e audiências públicas direcionadas ao setor aquícola, 
mas em um fórum de discussão mais amplo, que permita 
resolver conflitos de uso do espaço com outras atividades.

O processo participativo de elaboração dos PLDMs em 
Santa Catarina ocorreu anteriormente ao do ZEEC. Com 
isso o MPA buscou, com a realização de 28 audiências 
públicas, ampliar a discussão acerca da delimitação dos 
parques aquícolas com atores importantes de outros setores, 
porém sem a abrangência exigida por um processo como o de 
elaboração do ZEEC. Assim, a primeira proposta de Parques 
Aquícolas em Santa Catarina, aprovada no âmbito do MPA e 

publicada em 2008, teve que integrar-se ao ZEEC a partir de 
2010. Esse processo seria mais eficiente se as reuniões técnicas 
e audiências públicas fossem planejadas de forma integrada 
e os PLDMs definidos setorialmente para ser apresentados e 
discutidos publicamente através do ZEEC no Gerco-SC. 

O Estado ainda não possui estrutura compatível com as 
necessidades logísticas, técnicas e metodológicas para conduzir 
integralmente o processo de gestão da zona costeira. Esse fato 
já foi identificado por autores há quase dez anos (Asmus et al., 
2004; Polette et al., 2004) e continua sem solução. A gestão 
costeira não tem sido prioridade política para o governo 
estadual desde o início das ações, em 1987. Apesar de ter um 
agente institucional específico para esse fim, o programa de 
gestão costeira tem passado por migrações periódicas entre 
Secretarias de Estado dificultando, assim, a manutenção 
de uma equipe dedicada e qualificada para conduzir um 
processo complexo, de natureza interdisciplinar e com 
exigência de recursos humanos e infraestrutura qualificada. 
As medidas adotadas para minimizar tais dificuldades por 
parte do Estado estão hoje atreladas a parcerias e contratos 
com empresas de consultoria que executam ações pontuais e 
momentâneas, incapazes de abranger a dinâmica necessária 
para atingir os reais objetivos propostos no próprio processo 
pré-licitatório. A gestão costeira tem como característica 
peculiar ser de responsabilidade principal do Estado, 
conduzida por um processo de governança com a participação 
e o comprometimento efetivo da sociedade.

A B

Figura 8. Evolução das propostas dos parques aquícolas em Santa Catarina em relação à disposição espacial de 2007 para 
2008: (A) Florianópolis e Palhoça, na Baía Sul; (B) norte de Governador Celso Ramos.
Figure 8. Evolution of the proposals of the aquaculture areas in Santa Catarina in relation to spatial layout from 2007 to 2008: 
(A) Florianópolis and Palhoça, in South Bay; (B) north of Governador Celso Ramos.
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7.  ConsIdeRações FInaIs e PeRsPeCtIvas 

A experiência de Santa Catarina demonstrou que a 
integração dos PLDMs com o Gerco-SC através do ZEEC e 
do PGZC é um caminho interessante para a gestão aquícola. 
Assim, é possível atender às normas instituídas legalmente, 
integrar instituições de diversos setores e promover um 
debate democrático sobre a gestão costeira. Segundo Asmus 
et al. (2004), a sustentabilidade política e socioeconômica 
nos processos decisórios só é possível com a participação e o 
envolvimento integral das forças ativas da sociedade. Apesar 
de os autores identificarem à época uma fragilidade em relação 
à participação da sociedade nas ações de gerenciamento 
costeiro, na elaboração dos PLDMs essa participação, mesmo 
setorial, foi efetiva e legítima. O processo participativo no 
zoneamento dos parques aquícolas favoreceu o aumento de 
poder das associações de maricultores e da Epagri no processo 
decisório, assim como subsidiou o ordenamento do espaço 
marinho. 

Isso demonstra um avanço em comparação ao observado 
tanto por Polette et al. (2004) quanto por Asmus et al. (op. 
cit.) em relação ao desinteresse da população e ao baixo 
envolvimento de instituições de pesquisa e extensão. Por 
outro lado, no âmbito do Gerco-SC, o fortalecimento das 
tomadas de decisão tendo como base a sociedade costeira e as 
instituições de pesquisa ainda tem sido incipiente e corrobora 
para manter aspectos de natureza político-institucional e 
tecnocrática de gestão sem visão de longo prazo, assim como 
da própria manutenção do status quo de setores que não 
possuem interesse em mudanças que exijam novas posturas 
ante elementos da sustentabilidade.

O estado de Santa Catarina demonstrou estar tecnicamente 
capacitado para promover mudanças no processo de gestão 
costeira, porém ainda são necessários ajustes político-
institucionais para que os papéis dos atores envolvidos se 
tornem mais contundentes e as ações necessárias para tais 
mudanças sejam articuladas de forma mais participativa e 
comprometida. Durante o processo do Gerco-SC houve 
mudanças político-administrativas que interromperam o 
processo algumas vezes. Deve ser destacado ainda que, se na 
época em que o PLDM foi elaborado o ZEEC já estivesse 
instituído, o MPA poderia ter contado com esse instrumento 
na elaboração dos seus planos. No entanto, também é 
importante salientar que a elaboração prévia dos planos 
permitiu utilizá-los como base para o ZEEC.

Em escala federal, para que o MPA possa exercer sua 
função institucional sobre o ambiente marinho costeiro no 
que se refere à efetivação dos parques aquícolas e à licitação 
das áreas aquícolas, é necessário anuência do MMA, da 
Autoridade Marítima, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão e da ANA. Como o PNGC é uma 
política interministerial gerida pelo MMA, essa anuência 
pode ser data através do ZEEC e do PGZC desde que 
elaborados com participação efetiva das demais instituições 
envolvidas. Além disso, tanto o PNGC quando os PLDMs 
podem ser descentralizados e executados pelos estados e 
municípios, auxiliando o MPA em suas ações.

Figura 9. Sistema de gestão dos parques e das áreas aquícolas de Santa Catarina. Fonte: http://ciram.epagri.sc.gov.br/sipldm/
Figure 9. Management system of parks and of aquaculture areas of Santa Catarina. Source: http://ciram.epagri.sc.gov.br/sipldm/
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7.1.  alguns avanços necessários

Uma vez instituídos os PLDMs em conformidade com o 
ZEEC e o PGZC, é necessário avançar com os instrumentos 
de monitoramento e avaliação. A próxima etapa abrangerá 
a revisão do ZEEC e do PGZC e a implantação do Sistema 
de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA-ZC) 
e dos Relatórios de Qualidade Ambiental da Zona Costeira 
(RQA-ZC) (SPG, 2010d). A avaliação se faz fundamental, 
uma vez que o Estado ainda não possui estrutura para conduzir 
o processo participativo de forma eficaz, o que compromete 
a sua integração com os demais atores sociais. Em relação a 
isso o programa estadual alinha-se ao federal, ambos ainda 
carentes quanto à avaliação, necessitando estabelecer metas e 
cenários prováveis e definir indicadores de avanço e sucesso 
(Asmus et al., 2004).

Para a maricultura esses instrumentos já estão sendo 
implantados. O monitoramento de alguns parques 
aquícolas propostos no PLDM vem sendo realizado pela 
Epagri desde 2007. Um exemplo é o controle higiênico-
sanitário de moluscos que pode ser acessado pelo Centro de 
Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca (Cedap7).

No âmbito da ciência e tecnologia como suporte ao 
gerenciamento costeiro, Asmus et al. (2004) destacaram que 
“os órgãos de gestão precisam desenvolver uma cultura e tecnologia 
referentes à implantação e utilização de sistemas de informações 
georreferenciados”. Uma forma de ampliar o alcance do 
SIG-PP é investir em sistemas de mapas via internet. Nesse 
sentido, Vianna & Novaes (2011) apresentaram um método 
de geocodificação das unidades de mapeamento aquícola e 
um modelo de dados para um sistema de gestão de parques e 
áreas aquícolas com base na geocodificação política adotada 
no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Esse sistema foi testado por um serviço de mapas via 
internet (Figura 9) e, segundo os autores, está apto para realizar 
consultas e estatísticas espaciais sobre dados de maricultura 
por estado, município, unidade de mapeamento aquícola, 
processo de solicitação de áreas aquícolas e maricultor, além 
de estar preparado para atender às necessidades de dados e 
informações para um sistema de rastreabilidade. 

O estado de Santa Catarina, através da Epagri, vem 
desenvolvendo esse sistema para utilizá-lo na gestão dos 
parques e áreas aquícolas. Estão sendo agregados dados de 
monitoramento e ferramentas de análise para que seja possível 
identificar as áreas aquícolas que sofrem ação de florações de 
algas tóxicas ou esgoto doméstico, em desconformidade com 
a legislação sanitária.

Tanto o monitoramento quando o sistema, apesar de 
estarem focados na maricultura, podem perfeitamente 
contribuir com o Sigerco, assim como ocorreu com os 
PLDMs para o ZEEC. Entretanto, para que isso possa se 
concretizar é fundamental a existência de uma efetiva vontade 
política e o desenvolvimento de estratégias administrativas 
que promovam uma maior integração interinstitucional.

Os instrumentos das políticas públicas de gestão 
costeira e aquícola no Brasil aqui apresentados mostraram-

se tecnicamente aplicáveis, mas para que se tornem mais 
eficientes no processo de gestão costeira é preciso que haja 
maior integração institucional, um processo participativo 
abrangente e transparente e mais eficácia administrativa 
do Estado. O ZEEC e os PLDMs devem ser elaborados 
concomitantemente e de forma integrada, e os atores 
envolvidos nesse processo, governamentais ou não, devem 
participar de forma efetiva de cada etapa para que não 
ocorra retrabalho no ordenamento do espaço costeiro. Tais 
instrumentos, uma vez implementados, devem ser dinâmicos, 
apoiados por programas de monitoramento que abordem 
indicadores sociais, econômicos, ambientais e de governança 
que favoreçam o acompanhamento das frequentes mudanças 
de uso e ocupação do solo e do mar na zona costeira.
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RESUMO

O presente estudo aborda o comércio formal e informal na praia de Boa Viagem (Pernambuco, Brasil). Descreve o perfil socioeconômico 
dos atores sociais envolvidos (diversas classes de comerciante), a percepção desses atores sobre a atividade que desenvolvem (suas necessidades, 
críticas e sugestões para melhoria), e aponta impactos decorrentes dessa atividade sobre a praia dos pontos de vista ambiental, social e 
econômico. A praia de Boa Viagem atende diretamente a uma população de mais de 1.700.000 moradores da região Metropolitana do 
Recife, além de visitantes. A praia é intensamente utilizada durante todo o ano, mas principalmente no verão, comportando diferentes 
tipos de usos (ex. lazer, trabalho, turismo). Essa praia é mundialmente conhecida como um dos cartões postais do estado de Pernambuco, 
e traz milhões de Reais para a economia local e regional. Seus 8km de extensão podem ser divididos em quatro trechos com diferentes 
graus de conservação da praia, principalmente no que se refere a sua integridade física (geomorfológica), tipos de ocupação, usos e 
atividade comercial. A análise dos dados destacou os seguintes aspectos: grande quantidade de comerciantes das três classes (quiosqueiros, 
barraqueiros e ambulantes); trechos mais intensamente explorados no centro da praia coincidindo com a maior frequência dos usuários; 
padrões de distribuição dos comerciantes no tempo e no espaço; grande diversidade de itens comercializados nas categorias alimentação e 
itens de consumo rápido; perfil socioeconômico dos comerciantes compatível com o retorno de cada segmento e com a necessidade de se 
dedicar a uma atividade mais ou menos segura; renda variável (sazonal e entre as classes); grandes impactos dessa atividade nas condições 
ambientais da praia tanto na faixa de areia quanto no calçadão (lixo, esgoto, poluição sonora e visual, sobrecarga dos serviços urbanos de 
limpeza e fiscalização) e impactos sociais sobre um grande número de pessoas (ex. subemprego, marginalidade). 

Palavras-chave: praias, atividade comercial, usuários de praias.
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1.  INTRODUÇÃO

As praias são os principais espaços destinados ao lazer de 
baixo custo, acessível a todas as camadas sociais, tornando-se 
alvo de uma acentuada exploração comercial, sobretudo de 
natureza informal. 

O crescimento da urbanização da orla de balneários e 
da economia em torno da praia se dá de forma fortemente 
associada. Existe uma relação direta entre a utilização em 
massa de uma determinada área e a exploração comercial 
que se instala em decorrência da demanda por serviços, 
alimentos, bebidas e outros itens necessários ou atraentes 
aos frequentadores. A multiplicidade de bens e serviços 
oferecidos é guiada, portanto, pela necessidade instantânea 
de consumo da fração da população que frequenta a praia. 
Esse tipo de atividade geralmente não dispõe de ordenamento 
por gestores locais, gerando consequentemente inúmeros 
conflitos de ordem social e ambiental, o que compromete a 
saúde da praia e o desenvolvimento do balneário como um 
todo. Além disso, as comunidades costeiras que revertem 

seus modos de vida para suprir às demandas geradas pelos 
frequentadores das praias, são economicamente prejudicadas 
quando ocorre perda do valor estético e turístico de suas praias, 
devido a  problemas ambientais e/ou sociais. Nesse contexto, 
a atividade comercial compõe alguns dos indicadores de 
saúde da praia (Araújo & Costa, 2008).

A escassez de empregos no mercado de trabalho formal 
forçou as pessoas a procurarem  por outras opções para 
geração de renda. Assim, inúmeras pessoas sobrevivem do 
comércio informal (ou marginalmente formal) de bens 
e serviços. No Brasil, principalmente durante os meses de 
verão, os balneários são invadidos por pessoas em busca de 
lazer e com elas outras, procurando fontes alternativas de 
renda básica ou complementar. Um estudo sobre o impacto 
do comércio nas praias de Canasvieiras (Santa Catarina) 
constatou que a faixa de areia é disputada palmo a palmo por 
comerciantes e usuários causando conflitos de uso (Andujar 
et al., 2004). O mesmo foi observado em praias da Cidade 
do Rio de Janeiro (Copacabana e Barra da Tijuca) e na Bahia 
(Piatã, Ipitanga e Guarajuba) (Souza & Lages, 2008).

ABSTRACT

Beach trade is a major part of the Brazilian beach culture. It takes many forms and results in numerous environmental, social and economic 
outputs along the country’s >8,000km of coastline and thousands of beaches. It is widely believed that a significant amount of money circulates 
at beaches very day, especially during the summer. The present work approaches the formal and informal trade that takes place on Boa Viagem 
Beach (Pernambuco – Brazil). It describes the socio-economic profile of the stakeholders involved in this activity (different tradesmen classes), 
their perception of the activity (needs, critics, and suggestions for improvement), and finally points some of the consequences and impacts of this 
trade for the beach environment from different points of view (natural environment, society and local economy). The work area Boa Viagem 
beach attends to a population in excess of 1,700,000 people every day, mostly residents of the Recife Metropolitan Area (RMA) and some visitors. 
The beach is intensely used all year long, but especially during summer (November through March), when it has many different uses (e.g. 
leisure, tourism, work). This beach is known worldwide as one of Recife’s and Pernambuco State postcards, bringing millions of Real (R$) to the 
local and regional economies. Its 8km were divided into four stretches according to different degrees of beach conservation (geomorphology and 
vegetation cover), occupation, uses and characteristics of the trading activity. Results point towards a very large number of traders belonging to the 
three classes identified: 1. employees who work in huts on the pavement, 2. self employed who trade at a fixed point on the sand area and 3. self 
employed who trade their goods along the beach. In each of the trading units of the classes 1 and 2, many people, and jobs, can be involved. In 
the case of class 3 it is more often a solitary activity. There are 60 huts on the pavement, a density of 6, 9, 8 e 8 huts/km of beach at each of the 
four stretches. Some are open around the clock. The counting resulted in 476 trading points of the fixed type on the sand, at the top level of the 
solarium. It represents a sand space of 12, 10, 12 e 81 linear meters for each trader at the four different beach stretches. Finally, 320 traders were 
counted walking along the beach to sell food, drinks and cheap goods. Most of these traders are young men (>73%) with limited social options. 
They live both in the vicinity of the beach or in municipalities of the RMA, depending on their income at the beach and type of trade (if they need 
to take gear and goods to the beach everyday or not). The activity can be either considered due to the lack of formal employment, as in the case 
of the trading classes 1 and 3, or even “inherited” from parents or older relatives, as in the case of the class 2. The traders in class 2 are extremely 
territorializes and establish a consistent, long-lasting, relationship with their clients. Some stretches are more intensely exploited than others, with 
maximum trading taking place in the middle of the beach (stretches 2 and 3), where beach users also congregate. Traders use the space according 
to beach users preferences. There is a large variety of items being traded and services being offered, but food and drinks dominate the scene. Traders 
are relatively specialized in each of the items/categories. The socio-economic profile of these workers is compatible with the trade they take, with less 
qualified ones being responsible for the segments that generate less income and involve the hardest physical effort. The lack of formal qualification 
usually leads to poorer and more unsafe work. Therefore, trader’s income is highly variable among classes, areas of the beach and time of the year. 
Environmental consequences of food and drinks trade on the beach can be easily detected (solid wastes - mainly plastics; sewage; sound pollution; 
landscape deterioration; overload of public services), even by traders themselves. There are also social effects as the creation of underpaid jobs, 
exclusion and prostitution. Traders themselves wish to be organized and have their services fairly recognized by the public administration, but are 
still in conflict with environmental and social values and needs. The present approach of planning only some levels of trading without considering 
(or banning) others and the whole beach culture of which this whole activity is an integral part is condemned only to failure. A consensus among 
beach users, traders and the public sector will only be reached through their social organization and a more generalized beach planning that 
includes and regulates the different trading activities.

Keywords: beaches, trade, beach users.
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A atividade comercial em praias urbanas é muito 
diversificada. O comércio formal é constituído por 
restaurantes e bares que se instalam as margens das praias 
e, em alguns casos, quiosques de alvenaria construídos no 
calçadão, próximo à areia. Esses comerciantes se encontram 
fora da areia e atingem, além dos usuários que chegam e 
saem da praia, outros públicos. Sendo assim, assumem 
um perfil comercial que geralmente se insere no comércio 
formal e mais organizado. Exploram, sobretudo, a paisagem 
e as amenidades do clima como recursos costeiros. Esse 
setor depende muito, por isso, de uma boa qualidade dessa 
paisagem e da boa saúde da praia como um todo.

Já o comércio informal se instala preferencialmente na 
faixa de areia, o mais próximo possível dos usuários da praia, 
sendo realizado principalmente por barraqueiros e ambulantes 
que não contam com qualquer plano de ordenamento e/ou 
gestão. Por isso, as barracas são estruturas não permanentes, 
construídas de diversos materiais e contam com mobilidade, 
pois são retiradas ao final do dia de uso. Essas instalações 
provisórias ficam localizadas na areia em um local fixo e pré-
estabelecido de acordo com regras sociais locais e de natureza 
altamente territorialista. Geralmente, esses barraqueiros 
têm licença das Prefeituras Municipais para operar na praia. 
Existem associadas a essas licenças algumas regras de segurança 
e higiene, além de possíveis organizações sociais. No entanto, 
essas iniciativas de organização social não garantem cobertura 
de todos. Os barraqueiros não só vendem bebidas e comida, 
eles também alugam barracas e cadeiras por uma pequena 
taxa fixa caso o usuário não consuma nada.

O comércio ambulante é composto geralmente por 
vendedores independentes e solitários que se deslocam 
ao longo da praia, geralmente na areia, transportando os 
itens nas mãos, bolsas, travessões ou em carroças. São eles 
que detêm a maior variedade de itens e serviços à venda, e 
também a maior vulnerabilidade social.

A circulação monetária nas praias é imensa e mantém 
muitas famílias e comunidades ao longo do litoral brasileiro. 
Estima-se que a circulação diária de dinheiro em uma praia 
urbana como Copacabana (Rio de Janeiro, RJ), Boa Viagem 
(Recife, PE) ou Praia Central (Balneário Camboriú, SC), no 
verão, seja da ordem de algumas centenas de milhares de Reais 
por dia. A economia da praia na cidade do Rio de Janeiro, 
por exemplo, formada por pequenos negócios promovidos 
entre o calçadão e o mar, movimenta aproximadamente R$ 
80 milhões por mês (Souza & Lages, 2008). Somente os 
ambulantes na areia giram cerca de R$ 10 milhões a cada 
fim de semana e têm uma renda média de R$ 1 mil. Ainda 
deve-se notar que outras formas de circulação monetária 
formal e informal existem na praia, sobretudo na forma de 
concessões públicas de quiosques e compra/venda de “pontos 
de barraca”. Essa circulação de dinheiro (muitas vezes em 
espécie) na praia é frequente, e de grande monta.

Teoricamente, a atividade comercial informal gera mais 
impactos sociais e ambientais do que a formal, principalmente 
devido ao descumprimento de normas de funcionamento e à 
falta de controle da quantidade de comerciantes explorando 
uma mesma área. Além do mais, esse tipo de atividade se 
concentra basicamente na faixa de areia, potencializando os 
efeitos danosos. 

A praia da Boa Viagem, em Recife (Pernambuco), possui 
8 km de extensão e compreende a faixa litorânea que margeia 
o bairro da Boa Viagem com mais de 130.000 habitantes, 
136 hab./ha (Costa et al., 2008). Essa praia é mundialmente 
conhecida como cartão postal do estado de Pernambuco, 
trazendo milhões de reais para a economia local. Compõe 
um conjunto paisagístico único devido à existência de linhas 
de arenito que protegem a costa e agregam valor turístico e 
recreativo ao local. A praia é intensamente utilizada durante 
todo o ano, principalmente no verão, comportando diferentes 
tipos de usos, entre eles o banho de sol, o banho de mar, a 
prática de esportes e a pesca. Atualmente, a paisagem da praia 
e do bairro apresenta um grande número de edifícios altos, 
hotéis, centros comerciais e empresariais (Costa et al., 2008). 
Os 8 km de praia podem ser divididos em quatro trechos 
(Figura 1), determinados de acordo com os diferentes graus 
de conservação da praia (Tabela 1), principalmente no que 
se refere a sua integridade física (geomorfológica), tipos de 
ocupação e usos (Silva et al., 2008).

O estudo teve por objetivos estimar quantidade 
de vendedores, trechos mais explorados, itens mais 
comercializados, perfil sócio-econômico dos comerciantes, 
renda obtida, e os impactos dessa atividade nas condições 
da área.

2.  METODOLOGIA

O trabalho de coleta de dados se deu nos meses de alta 
estação em 2008, especialmente nos finais de semana. O 
comércio (do calçadão e da faixa de areia) foi dividido em 
três categorias:

Quiosques: unidades construídas em alvenaria, localizadas 
apenas no calçadão, em intervalos de distância irregulares. 
Todos possuem licença da Prefeitura para funcionamento.

Barracas: construídas geralmente de madeira ou ferro, 
localizadas na areia em um local pré-estabelecido; são 
colocadas pela manhã e recolhidas ao final da tarde. A 
maioria dos barraqueiros possui licença da Prefeitura para 
funcionamento.

Ambulante: composto geralmente por vendedores 
solitários que se deslocam ao longo da praia, geralmente na 
areia, transportando os itens nas mãos, bolsas, travessões ou 
em carroças. 

O estudo de campo foi desenvolvido em três etapas: 
contagem dos comerciantes, identificação dos itens 
comercializados e entrevistas com os comerciantes.

Contagem dos comerciantes	
 Todos os comerciantes fixos (barraqueiros e 

quiosqueiros) foram contados, obtendo-se um número 
total para toda a praia. Com relação aos ambulantes, 
foi estipulado um ponto correspondente à fronteira 
intermediária entre os trechos norte e sul (Figura 1); 
e durante 30 minutos, dois observadores contavam 
todos os vendedores. Um contava os que se dirigiam 
para o norte e outro os que se dirigiam para o sul. 
Identificação dos itens comercializados	

 Os itens comercializados foram identificados através 
de observação direta na área, sendo agrupados em 
duas categorias: alimentação (comidas/bebidas) e 
outros.
Entrevistas com os comerciantes	

 Para obtenção do perfil sócio-econômico dos 
comerciantes, as características gerais da atividade e 
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a percepção dos comerciantes acerca da mesma, foi 
aplicado um questionário semi-estruturado.

 O número amostral para aplicação dos questionários 
foi de aproximadamente 10% do número total 
de comerciantes estimado em cada categoria  
(quiosqueiros, barraqueiros e ambulantes), sendo 
determinado após a contagem dos mesmos. Com 
relação à análise dos dados de percepção dos 
comerciantes sobre a atividade exercida (problemas 
e sugestões propostas) foi utilizado um ranking 
para classificar as respostas segundo seu grau de 
importância.

Figura 1. Mapa da área de estudo localizando a praia da Boa 
Viagem em Recife, Pernambuco, Nordeste do Brasil. Os trechos 
estudados estão numerados de 1 a 4 de Norte para Sul.
Figure 1. Map of the area of study, locating Boa Viagem Beach in the 
city of Recife, state of Pernambuco, in northeastern Brazil. The sections 
studied are numbered from 1 to 4 from north to south.

Trecho Ambiente Natural
Principais itens de  

infraestrutura 

1

(≅1,5km)

Dunas cobertas com grama ou 
vegetação nativa

Ambiente praial com 
aproximadamente 150m 
de largura na maré baixa e 
apresenta pós-praia, praia e 
ante-praia  bem conservadas

Parcialmente protegido pelos 
recifes

1 grande hotel de frente para 
o mar

Quadras esportivas 
pavimentadas ou não, sobre 
as dunas.

Playgrounds e academia de 
ginástica

Pista para Cooper e faixa para 
ciclistas 

2 Banheiros públicos

2

(≅1,5km)

Dunas estreitas, cobertas com 
grama ou vegetação nativa

Ambiente praial com 
aproximadamente 100m 
de largura na maré baixa e 
apresenta pós-praia, praia e 
ante-praia bem conservadas.

2 grandes hotéis de frente para 
o mar 

Restaurantes ao longo da 
avenida 

Quadras esportivas sobre as 
dunas.

Playgrounds e academia de 
ginástica

Pista para Cooper

2 Banheiros públicos

3

(≅ 2 km)

Forte evidência de erosão 
costeira

Ambiente praial com 
aproximadamente 50m 
de largura na maré baixa e 
apresenta somente praia e 
ante-praia. 

A praia é 2m mais baixa do 
que a calçada.

Parcialmente protegido por 
recifes

5 grandes hotéis de frente 
para o mar Restaurantes ao 
longo da avenida

Algumas obras de contenção 
contra erosão costeira

Quadras para voleibol de areia 

Sem banheiros públicos

Rampas e escadas para acesso 
à praia

4

(≅ 3 km)

Processo erosivo instalado

Ambiente praial com 
aproximadamente 20m 
de largura; na maré baixa 
apresenta apenas praia e ante-
praia.

A praia é mais de 4m mais 
baixa do que a calçada e a 
pista.

Parcialmente protegida por 
recifes

4  grandes hotéis de frente 
para o mar 

Obra de contenção contra 
erosão costeira (enrocamento 
aderente) que impede o 
banho durante a maré alta.

Quadras para voleibol de areia 
sobre a praia artificial.

Pista para Cooper 

2 Banheiros públicos

Rampas e escadas para acesso 
à praia

Tabela 1. Principais feições (atributos identificáveis) para cada um dos 
quatro trechos da área estudada (baseado em Silva et al., 2008a).
Table 1. Main features (identifiable attributes) for each of the four 
sections of the area studied.
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo dos 8km de praia da Boa Viagem existem 60 
quiosques equidistantes (Figura 2A). Existem 9, 13, 15 e 23 
para os trechos 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Isso resulta em 
uma densidade de 6, 9, 8 e 8 quiosques/km de praia para 
cada trecho 1, 2, 3 e 4 respectivamente. Esses quiosques não 
são construções irregulares. Eles fazem parte da urbanização 
da orla da praia da Boa Viagem e estão perfeitamente 
integrados no conjunto paisagístico. A Prefeitura da Cidade 
do Recife periodicamente promove ações de renovação desses 
equipamentos urbanos.

Uma contagem dos barraqueiros revelou um número de 
121, 148, 170 e 37 para o trechos 1, 2, 3 e 4 respectivamente, 

(A) (B)

(C) (D)

Figura 2: (A) quiosque na calçada. São 60 unidades reguladas pela Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) através de contratos de concessão pública. 
Foram idealizados para a venda de água de coco, mas atualmente vendem diversos produtos dentre bebidas, comidas, jornais e até sandálias de dedo; (B) 
barracas na parte superior do solarium. São em torno de 500 unidades ao longo dos 8km de praia e vendem sobretudo bebidas (cerveja, água mineral e 
refrigerantes). Podem oferecer serviços sofisticados como pagamento com cartão de débito bancário, massagens, abadás etc. Trabalham para a fidelização 
dos clientes, com uma mentalidade altamente territorialista. Recebem “patrocínio” de grandes firmas (telefonia, cosméticos, cervejarias etc.) que cedem 
barracas de sol e cadeiras padronizadas com propaganda. Podem ser “herdadas” de pais e parentes. São parcialmente resistentes à organização pelo poder 
público, mas querem seus serviços reconhecidos. (C) e (D) ambulantes. Foram contados 320 atuando ao mesmo tempo na praia em um dia típico de 
verão. São os menos favorecidos e os mais socialmente excluídos, não podendo criar territórios na praia. Fotos: Maria Christina B. Araújo.
Figure 2. (A) a pavement hut. Sixty huts belonging to and regulated by Recife Municipality through yearly contracts were built on the edge of the pavement 
in the 1980s. These equipments were initially designed for the selling of coconut water, but presently sell numerous products from soft drinks to flip-flops.; (B) 
fixed trading posts on the sand (top half of the solarium). Around 500 units of these are tightly juxtaposed along the 8km of Boa Viagem beach. They sell mainly 
beer, mineral water and fizzy drinks. Owners try to differentiate themselves by offering special services to their faithful clients as on line payment with debit 
cards, massages, and t-shirts, creating a highly territorialize mentality. They receive “sponsorships” from the private sector (e.g. mobile phone companies, cosmetic 
laboratories and breweries) in the form of advertising sunshades and beach chairs. These points can be “inherited” from parents and older relatives. These traders 
are partially refractory to organization by the public administrators, but wish their services to the population to be recognized; (C) and (D) walking traders. In a 
typical summer weekend, 320 of these were counted working on the beach at the same time. These are the less economically recompensed by their efforts and also 
the most excluded from mainstream society, and consequently are not allowed to have their own territories and clients on the beach. 
Photos: Maria Christina B. Araújo.

totalizando 476 pontos de venda na areia nos 8km de 
praia (Figura 2B). Isso resulta em um espaço de 12, 10, 
12 e 81m lineares para cada barraca nos trechos 1, 2, 3 e 4 
respectivamente, já que eles se posicionam no limite superior 
do solarium (faixa de areia onde se concentram os usuários, 
segundo Polette & Raucci, 2003), um ao lado do outro. 
Mais uma vez, assim como com os quiosques, o trecho 2 é o 
mais valorizado e explorado da praia.

Foram contados, em média, 320 ambulantes circulando 
em ambos os sentidos da praia (Figura 2C e D). Desse 
total, em torno de 224 comercializavam itens relacionados à 
alimentação e 96 comercializavam outros itens de consumo 
rápido. 
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O número amostral calculado para aplicação dos 
questionários foi de 37 para ambulantes, 45 para barraqueiros 
e 6 para quiosqueiros.

O comércio na praia mostrou ser uma atividade 
predominantemente masculina: 89% dos ambulantes, 73% 
dos barraqueiros e 100% dos quiosqueiros são homens. Esses 
comerciantes se enquadram principalmente na faixa etária 
dos 18 aos 40 anos, exceto para barraqueiros, que preenchem 
faixas etárias mais altas (Figura 3A). No caso dos ambulantes, 
a predominância de indivíduos mais jovens é explicada pela 
característica do trabalho, que exige caminhadas frequentes 
sob condições adversas como areia quente, sol forte e 
temperaturas altas justamente nos períodos da alta estação 
onde é maior a frequência de usuários na praia.

O domicílio de origem desses comerciantes varia de 
acordo com a categoria, 48% dos ambulantes selecionados 
são moradores do Recife, sendo que apenas 13% destes 
residem na própria Boa Viagem. O restante é oriundo de 
outros municípios que compõem a Região Metropolitana.  Já 
com relação aos barraqueiros, mais de 90% são residentes do 
Recife, sendo que 60% destes moram em Boa Viagem. Este 
fato pode ser explicado pela necessidade que os barraqueiros 
têm de morarem próximos do local onde trabalham, já 
que transportam todos os dias a carroça, cadeiras, guarda-
sóis e isopor, além das bebidas e cascos vazios de cerveja e 
refrigerante. Alguns hotéis e condomínios da orla alugam 
espaços para que os barraqueiros não residentes possam 
guardar seu material durante a noite. 

Os quiosqueiros são os menos dependentes da residência 
na proximidade da praia, pois não transportam os produtos. 
Sendo empregados assalariados apenas se dirigem ao local de 
trabalho. Sendo assim, 50% dos entrevistados são residentes 
em outros municípios de Pernambuco que não os da Região 
Metropolitana. Nesse caso alguns trabalham uma jornada de 
12 horas e só a cada 15 dias voltam para casa, tendo então 
uma semana de folga. 

Com relação ao grau de escolaridade, os comerciantes 
das três categorias possuem na sua maioria apenas o ensino 
Fundamental 1 completo (aproximadamente 6 anos de  
estudo) (Figura 3B).  O mesmo foi observado com 
comerciantes em algumas praias do Rio de Janeiro e da Bahia 
(Souza & Lages, 2008). Obviamente, quanto menor o grau 
de escolaridade, menor as chances de colocação no mercado 
de trabalho formal. A chamada economia informal torna-se 
a alternativa mais viável para um grande número de pessoas 
para as quais ficam indisponíveis os benefícios do emprego 
regular, como direitos trabalhistas (jornada de trabalho 
controlada, férias, décimo terceiro salário e previdência 
social).  

A falta de opções de empregos formais, especialmente 
nos últimos anos, fez com que muitas pessoas procurassem 
sobreviver vendendo algo na praia. Esta é geralmente a 
primeira opção de quem está desempregado nas capitais 
litorâneas e balneários do Brasil. Mais de 40% dos ambulantes 
estão atuando na Boa Viagem há apenas 5 anos (ano base 
2008). Este percentual se eleva para mais de 80% quando 
consideramos também os que vêm atuando há até 10 anos. 
Já com relação aos barraqueiros, como têm pontos fixos, 
muitas vezes “herdados” de parentes, a maior parte deles já 
está na área há mais de 10 anos (Figura 3C).  
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Figura 3. A: Faixa etária dos comerciantes por tipo de atividade. B: 
Nível de escolaridade dos comerciantes. C: Tempo de trabalho (em 
anos) dos comerciantes na área por tipo de atividade.
Figure 3. A: Age of traders by type of activity. B: Level of schooling of 
traders .C: Working time (in years) of the traders in the area by type 
of activity.
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Entre as várias formas de se comercializar nesse espaço 
urbano, muitas delas se destacam por serem pessoal e 
individual, marcando não somente a mobilidade e dinâmica 
no uso desse espaço completamente livre de demarcações 
físicas mas, também por serem formas de se estabelecer um 
tipo de relação informal tanto a nível comercial, quanto a 
nível social (Marçal & Borde, 2010).

Muitas dessas pessoas têm no comércio na praia sua única 
fonte de renda. Desconsiderando os quiosqueiros, apenas 
24% dos ambulantes e 13% dos barraqueiros trabalham em 
outras atividades além da venda de produtos e serviços na 
praia. 

Segundo Marçal & Borde (2010), no espaço livre e 
democrático da praia existe uma demanda particular por 
um tipo atividade comercial que caracteriza e evidencia 
não somente uma forma de comércio mas, também, uma 
forma de se ocupar este espaço. Tão logo isto é mantido, a 
vitalidade urbana também se fortalece e dissemina-se em um 
processo de retro-alimentação onde o lugar não existe sem o 
comércio, e o comércio não existe sem o lugar.

Uma variedade enorme de itens é comercializada na 
praia, especialmente pelos ambulantes. Esses itens estão 
predominantemente relacionados com a alimentação (comida 
e bebida) e, em menor quantidade, com outros produtos que 
incluem, principalmente, artesanato, artigos manufaturados 
e industrializados baratos, mas que podem incluir até 

animais exóticos (Figura 4). Dos alimentos vendidos pelos 
ambulantes destacam-se sorvete e picolé, camarão assado, 
amendoim e caldinho (pequena porção de caldo de feijão, 
peixe ou camarão). Desses, apenas o sorvete e o picolé são 
industrializados; todos os outros são preparados em casa. Já 
com relação aos outros itens, os mais comercializados são 
óleos e loções bronzeadoras, protetores solares, óculos de sol 
e artesanato.

Os barraqueiros são mais especializados e se concentram 
na venda de bebidas, principalmente cerveja, refrigerante e 
água mineral em garrafas de vidro retornáveis. Sendo assim, 
precisam comprar gelo em escamas para as caixas de isopor 
da barraca, o que gera uma outra forma de comércio na praia: 
o caminhão de gelo. Existe uma fábrica de gelo no extremo 
norte da praia, na colônia de pescadores do Pina. 

Os quiosqueiros oferecem principalmente a água de 
coco, mas como procuram atingir outros públicos, também 
comercializam itens que conferem diferenciação ao seu 
segmento na área da praia, como jornais, café expresso, pizza 
e vitaminas de fruta. Suas bebidas são vendidas em recipientes 
descartáveis (latas de alumínio, PET e Tetra-Pack). Têm 
acesso à energia elétrica, água encanada e esgoto, e gelam o 
coco e as bebidas em freezer. 

A tatuagem de henna é um serviço oferecido por 
ambulantes na areia. Existem outros ainda, como massagens 
e aferição da pressão arterial, que são oferecidos na calçada. 

Figura 4. Itens comercializados na praia da Boa Viagem por cada segmento de comerciante e de acordo 
com a área da praia que exploram (e consequentemente impactam). O solarium é a faixa de areia onde se 
concentram os usuários (Polette & Raucci, 2003).
Figure 4. Items sold on Boa Viagem Beach for each segment of traders, according to the area of the beach they 
exploit (and consequently impact). The solarium is the strip of sand where users gather.
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Alguns senhores de idade se especializaram em ficar na 
calçada reparando cadeiras e guarda-sóis quebrados, para os 
barraqueiros. Outros tipos de comércio são as carrocinhas de 
cachorro quente e espetinho que ocupam a calçada à noite 
(até as 22:00h), as bancas de peixe e o serviço dos passeios de 
jangada, exclusivos da população tradicional de pescadores 
da área que ainda resiste a urbanização e globalização da 
área.

O tempo médio de permanência, em horas, dos 
comerciantes na praia varia de aproximadamente sete horas 
para ambulantes, dez para barraqueiros e quinze horas 
para quiosqueiros. Com relação ao horário de chegada na 
praia (Figura 5A), excetuando os ambulantes, a maioria 
dos barraqueiros e quiosqueiros chega antes da oito horas. 
Os primeiros porque precisam organizar o próprio espaço, 
colocar as bebidas para gelar e distribuir as cadeiras e guarda-
sóis na faixa de areia para esperar os clientes. Já os quiosqueiros 
porque precisam abrir os quiosques e como essas estruturas 
estão dispostas ao longo do calçadão, são os pontos de 
venda mais acessíveis a um grande número de pessoas que 
chegam cedo na praia com a finalidade de praticar esportes, 
principalmente a corrida e a caminhada. Alguns quiosques 
permanecem abertos 24 horas, principalmente nos finais 
de semana. No caso dos ambulantes, o principal horário 
de chegada se dá depois das nove horas, horário em que a 
maioria dos usuários da faixa de areia começa a chegar.

Para o horário de saída (Figura 5B), o que se observa é 
que a maioria dos barraqueiros e todos os quiosqueiros, só 
saem da praia depois das dezassete horas. Muitos usuários 
têm o hábito, especialmente nos finais de semana, de chegar 
à praia por volta do meio-dia. Assim, permanecem muitas 
vezes em pequenos grupos bebendo até depois das dezesseis 
horas. A partir das cinco horas da tarde é o calçadão que 
se torna novamente bastante frequentado pelos esportistas. 
O fluxo de pessoas permanece até por volta das dezenove 
horas, e novamente são os quiosques a fonte de alimentos ou 
bebidas, especialmente a água de coco.

Apenas os ambulantes trabalham preferencialmente 
apenas nos finais de semana, embora 43% deles aleguem 
trabalhar dias de semana e finais de semana.  Barraqueiros e 
quiosqueiros trabalham durante a semana e finais de semana 
(Figura 5C). Segundo Silva et al. (2008) a frequência de 
usuários durante o verão no trecho 1 é maior do sábado à 
segunda, nos trechos 2 e 3 é maior da sexta ao domingo, 
e no trecho 4 é maior apenas no final de semana (sábado e 
domingo), portanto há nesses dias uma maior possibilidade 
de vendas e lucro. 

Apesar da possibilidade de deslocamento, já que 
transportam seus produtos, somente 11% dos ambulantes se 
deslocam por toda a extensão da praia (8km). Por outro lado, 
menos de 20% se limitam a apenas um trecho, sendo que esse 
percentual passa a 0% quando se considera apenas o trecho 1 
ou o 4 isoladamente (Figura 6A). Os deslocamentos ocorrem 
na sua maioria, no máximo entre dois ou três trechos, sendo 
bem mais expressivos do 2 ao 3. Quando consideramos o 
deslocamento acumulado dos ambulantes, constatamos que 
as vendas se dão preferencialmente nos trechos 2, 3, 1 e 4 
respectivamente (Figura 6B).   

O que foi constatado para ambulantes com relação 
à presença em determinados trechos, ocorre de forma 
semelhante para barraqueiros. A maior concentração desses 
comerciantes se dá nos trechos 2 e 3, aonde foram contados 
148 e 170 deles respectivamente. 
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A preferência pelos trechos intermediários da praia tem 
justificativa através de vários fatores, que estão relacionados 
ao tipo de público frequentador e às características físicas e 
infraestrutura presentes nessas áreas (Tabela 1). A presença de 
boas condições para banho (piscinas naturais) e lazer (faixa 
de areia larga, especialmente no trecho 2), aliada à ocorrência 
de grandes hotéis, o que atrai um público mais selecionado, 
fazem com que essas áreas sejam as mais disputadas tanto por 
usuários como por comerciantes. O trecho 2 é frequentado 
por pessoas com um maior poder aquisitivo e por turistas, o 
que eleva o consumo.

O trecho 1, apesar de ter características naturais 
relativamente boas, como  presença de dunas e faixa de areia 
larga, é frequentado por um público de poder aquisitivo 
inferior, constituído principalmente por moradores dos 
bairros do Pina e Brasília Formosa, adjacentes à praia. O 
trecho 4 possui, na quase totalidade de sua área, a presença 
de um enrocamento aderente com mais de 2km para 
contenção do avanço do mar. A área, bastante estreita, só 

permite banho, caminhada ou atividades de lazer durante os 
períodos de maré baixa.

A escolha do trecho pelos frequentadores, especialmente 
daqueles que ficam sentados, está bastante relacionada 
principalmente ao vínculo de fidelidade desenvolvido com os 
barraqueiros (Silva-Cavalcanti et al., 2008). Cada barraqueiro 
tem um público fiel, o que não impede que estejam sempre 
disputando novos clientes com os comerciantes vizinhos. 
Nessa praia pode ser observada a existência de uma 
forte territorialidade do espaço físico na areia. Essa área 
imaginária de “propriedade” de cada barraqueiro é ocupada 
por dezenas de cadeiras e guarda-sóis à espera dos clientes. 
Como essa prática é proibida e fiscalizada, os comerciantes 
estão sempre em estado de alerta. A informação sobre a 
aproximação de fiscais é repassada rapidamente em uma área, 
e imediatamente as cadeiras são fechadas e recolhidas, porém 
apenas temporariamente. A disputa constante por espaço e 
clientes gera muitas vezes atritos entre esses comerciantes.

A liberdade de movimento, exclusiva dos ambulantes, lhes 
permite uma abordagem mais livre dos clientes em qualquer 
trecho da praia, já que não há concorrência por espaço ou 
público. Em contrapartida não há vínculo de fidelidade, 
exceto para poucos, como vendedores de caldinho, que 
muitas vezes conquistam fregueses fieis.  

Desconsiderando-se os quiosqueiros, constatou-se que 
aproximadamente 70 e 82% dos ambulantes e barraqueiros 
respectivamente, são “proprietários” do comércio que 
desenvolvem na área. Como não recolhem impostos sobre a 
atividade, o montante obtido é revertido integralmente para 
a reposição dos itens, pagamento de funcionários (quando é 
o caso) e o restante para si.  

Esses comerciantes-proprietários, embora inseridos na 
economia informal, muitas vezes empregam outras pessoas, 
porém também de maneira informal. Cria-se assim um leque 
de ramificações da atividade, no qual a comercialização de 
um determinado produto caseiro como, por exemplo, 
caldinho, torna-se padronizada através da adoção de uma 
“marca fictícia” não registrada, mas facilmente reconhecida 
pelos usuários. As formas de abordagem (chamadas vocais) 
também são características, e compõem a identidade do 
ambulante/produto, fortalecendo ainda mais esse aspecto.

Um forte atrativo para o comércio ambulante é a 
facilidade e o baixo custo para a obtenção da maioria dos 
produtos a serem comercializados. Grande parte dos itens 
relacionados com a alimentação, em especial caldinho, 
caranguejo, picolé caseiro e ovos de codorna, podem ser 
preparados em casa. Outros, como ostras e amendoim, não 
requerem grande investimento para compra. A maioria dos 
ambulantes trabalha sozinha, embora aproximadamente 
21% empreguem de 1 a 2 ajudantes. Já com relação aos 
barraqueiros, a maioria emprega pelo menos um ajudante, 
embora aproximadamente 28% empreguem de 2 a 4 
funcionários informais. 

Como esperado, em uma atividade intimamente 
dependente da frequência de usuários da praia, os valores 
médios apurados e declarados, tanto os mínimos quanto os 
máximos, são sempre maiores no verão do que no inverno e 
nos finais de semana do que durante a semana. De modo geral, 
os quiosqueiros obtêm os maiores valores, provavelmente 
devido à diversidade de produtos que oferecem, e ao maior 
tempo de permanência diária em funcionamento (Figura 7). 

(A)

(B)

Figura 6. Preferências de deslocamento para os ambulantes 
nos trechos. A: Entre os trechos. B: Acumulativo nos 
trechos.
Figure 6. Movement preferences of traders along the sections. A: 
Between sections. B: Cumulative along sections.
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O valor a ser apurado por qualquer das três categorias de 
comerciantes depende de fatores como a sazonalidade e dia 
da semana; mas também de outros fatores coadjuvantes como 
intensidade solar do dia, semana do mês e férias escolares. 
Isso explica o fato de existir, mesmo entre finais de semana 
no verão uma variação tão grande entre os valores mínimos e 
máximos apurados (Figura 7).

Os barraqueiros são os mais prejudicados quando ocorre 
uma conjunção de fatores adversos. Como não se deslocam 
e vendem quase que exclusivamente bebidas, precisam de 
condições ideais para que as pessoas estejam dispostas a 
permanecer na praia e consumir seus produtos. 

Mesmo quando se considera a irregularidade dos valores 
ganhos, e levando-se em conta que eles não representam o 
lucro obtido, mas apenas o valor total apurado, este tipo de 
atividade ainda constitui uma alternativa de renda viável. 
Muitos empregos formais, nos quais o trabalhador recebe 

apenas um salário mínimo, são pouco atrativos para boa 
parte desses comerciantes, principalmente barraqueiros. 
De acordo com opiniões expressas durante as abordagens, 
contrário ao que se imagina, que todos desejam um emprego 
formal e preferencialmente público, essa faixa da população 
(homens, jovens, aptos ao trabalho, de baixa renda e não 
satisfatoriamente atendidos pelo sistema educacional) nem 
sempre deseja as restrições de empregos regulares. Muitos se 
identificam com a atividade que fazem e a escolheram, em 
parte pela liberdade de horários e vínculos que ela oferece. 
Essa opção, apesar de alternativa, deve ser respeitada quando 
das tentativas de formalização dessa economia.

Com relação ao desempenho do comércio em cada semana 
do mês, a primeira semana foi a mais citada como a de melhor 
movimento (54% dos ambulantes, 40% dos barraqueiros e 
67% dos quiosqueiros). Já a quarta semana foi a mais citada 
como a de pior movimento (30% dos ambulantes e 29% 
dos barraqueiros). A maioria dos quiosqueiros considerou 
a terceira e quarta semanas igualmente ruins. Como 
normalmente as pessoas recebem seus salários até o 5º dia 
útil de cada mês, é de se esperar que a primeira semana seja 
realmente a de melhor movimento para o comércio de uma 
forma geral. Por outro lado, a quarta semana corresponde 
ao período do mês em que a maioria da população em geral 
já não dispõe de recursos para gastar, principalmente em 
lazer. Esse padrão repete o que já é conhecido no comércio 
convencional.    

De acordo com a percepção dos comerciantes em geral, 
os principais fatores que afetam o comércio, provocando 
queda no movimento (Tabela 2), podem ser agrupados da 
seguinte forma: questões ambientais (como chuva, ataques 
de tubarões, baixa estação, enrocamento); questões sociais 
(desemprego, baixo poder aquisitivo, queda no turismo, 
concorrência) e questões ligadas à infraestrutura (restrições à 
atividade comercial, prática de atividades irregulares, falta de 
organização, segurança, sujeira e outros).

Esses fatores estão entrelaçados e um geralmente afeta 
o outro. O baixo poder aquisitivo gerado principalmente 
pelo desemprego, praticamente não afeta a ida à praia, mas 
restringe o consumo de alimentos e bebidas, acentuando 
atritos entre comerciantes concorrentes. Por outro lado, 
os ataques de tubarões, a sujeira, a falta de segurança e 
organização da praia de uma forma geral, afastam tanto o 
turista quanto o visitante local.  

O excesso de restrições, fator citado exclusivamente 
pelos barraqueiros, refere-se principalmente à proibição da 
preparação de alimentos na praia (principalmente frituras), 
e da colocação de cadeiras e guarda-sóis desocupados na 
areia.  A preocupação dos órgãos controladores, com relação 
aos alimentos é a questão da saúde pública e segurança 
(botijão de gás). No caso das cadeiras, a preocupação é com 
a manutenção dos espaços disponíveis para a livre circulação 
dos usuários e com a estética da praia.  

Com relação às sugestões, praticamente todas as citadas 
dependem do poder público.  No item “organização do 
comércio” os comerciantes solicitam, entre outras medidas: 
padronização das barracas, cadastramento, estabelecimento 
de um espaço fixo entre vendedores, fiscalização e 
diminuição do número de vendedores. No item “melhorar 
a infraestrutura de trabalho” as exigências são: fornecimento 

(A)

(B)

Figura 7: Valores apurados (declarados) para cada período 
trabalhado. SV: Semana verão / SI: Semana inverno / FSV: 
Final de semana verão / FSI: Final de semana inverno. A: 
Valores mínimos B: Valores máximos.
Figure 7: Values obtained (declared) for each period worked. 
SV: Summer Week /  SI: Winter Week / FSV: Summer 
Weekend / FSI: Winter weekend. A: Minimum values. B: 
Maximum values.
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Tabela 2. Rank dos fatores que provocam queda no movimento do comércio segundo cada tipo de comerciante, e das sugestões propostas 
para melhorar o seu desempenho.
Table  2. Rank of the factors that cause drops in trade activities, according to each type of trader, and suggestions to improve their performance.

Rank
Fatores que provocam queda no movimento Sugestões propostas para melhorar o comércio

AMBULANTE BARRAQUEIRO QUIOSQUEIRO AMBULANTE BARRAQUEIRO QUIOSQUEIRO

1º. Baixo poder •	
aquisitivo Ataques de tubarão•	

Ataques de •	
tubarão
Chuva•	

Não sabe•	 Organizar o •	
comércio

Combater os •	
ataques de tubarão
Estimular o turismo•	

2º. Chuva•	
Não sabe•	

Baixo poder •	
aquisitivo
Chuva•	

Desemprego•	
Queda no •	
turismo

Organizar o •	
comércio

Diminuir restrições •	
ao comércio

Melhorar a •	
infraestrutura de 
trabalho
Organizar o •	
comércio

3º. Ataques de •	
tubarão

Excesso de restrições•	
Queda no turismo•	 Nada•	

Melhorar a •	
infraestrutura de 
trabalho

4º. Concorrência•	 Desemprego•	 Estimular •	
turismo

Melhorar a •	
infraestrutura da 
praia

5º. Desemprego•	

Concorrência•	
Insegurança•	
Prática de atividades •	
irregulares na orla
Falta de  •	
infraestrutura de 
trabalho
Atividades fora da •	
orla
Sujeira•	

Melhorar o •	
poder aquisitivo

Estimular o turismo•	
Não sabe•	

6º. Atividades fora •	
da orla

Falta de organização •	
do comércio
Baixa estação•	
Enrocamento•	

Melhorar a •	
infraestrutura da 
praia
Melhorar a •	
infraestrutura de 
trabalho
Melhorar a •	
qualidade 
dos produtos 
vendidos
Promover •	
eventos na praia
Divulgar melhor •	
a praia

Melhorar o poder •	
aquisitivo
Aumentar •	
policiamento

7º. Baixa estação•	

Fiscalizar atividades •	
irregulares na orla
Promover eventos •	
na praia
Retirar •	
enrocamento
Nada•	

8º. Queda no •	
turismo
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de energia elétrica, ajuda financeira para compra de cadeiras 
e guarda-sóis, instalação de barracas fixas ou lugar para 
guardar as carroças, distribuição de lixeiras e sacolas, mais 
acessos para as carroças e ajuda de patrocinadores. Com 
relação à infraestrutura da praia, sugerem mais banheiros e 
melhor controle do lixo.

Algumas sugestões que envolvem questões mais complexas, 
como combate aos ataques de tubarões e melhoria do poder 
aquisitivo através da geração de empregos e aumento dos 
salários dos usuários, também foram citadas. Com exceção 
dos fatores relacionados ao clima (baixa estação e chuva) 
todos os outros aspectos relatados poderiam ser resolvidos, 
mas não são de fácil solução, porque envolvem diversos 
atores. 

O grau de importância (quantidade de citações) dado 
para cada fator responsável pela queda do movimento, ou 
para cada sugestão de melhoria, variou bastante entre as três 
categorias de comerciantes (Tabela 2). Muitos comerciantes 
demonstraram não ter idéia elaborada sobre formas de 
melhoria do comércio, mesmo através de sugestões mais 
simples; entre os ambulantes as respostas “não sabe” e “nada”, 
obtiveram a 1ª e a 3ª colocações respectivamente. Já entre 
os barraqueiros a resposta “não sabe” obteve a 5ª colocação 
(Tabela 2).

Principalmente os barraqueiros, sentem-se abandonados 
pelo poder público, alegando que recebem pouca atenção e 
nenhum tipo de ajuda financeira para melhoria do negócio. 
Alguns comentam que preferiam pagar impostos para 
usufruir dos direitos decorrentes da completa legalização 
da atividade; e assim fazer cobranças com maior chance de 
serem atendidas. 

3.1.  Análise dos impactos 

O comércio de alimentos, itens de consumo e oferecimento 
de serviços nas praias urbanas promove impactos positivos e 
negativos sobre o meio ambiente e sobre a sócio-economia 
local e regional. Para que essas atividades viessem a existir, 
entende-se que havia uma demanda social por elas. Então, sua 
presença, mesmo que para alguns em excesso e descontrolada, 
traz benefícios sociais com atendimento as demandas e 
necessidades dos usuários. Os usuários das praias têm assim 
mais uma oportunidade de melhorar a qualidade de seu lazer 
ao poderem adquirir aquilo que necessitam ou desejam em 
um mesmo lugar. Estamos nesse caso nos referindo a milhões 
de pessoas que fazem uso desses serviços oferecidos em parte 
pelas instituições públicas (concessão pública dos quiosques), 
mas em grande parte (esmagadora maioria) pela iniciativa 
privada. Diante da falta de opção formal de emprego, vender 
na praia proporciona ocupação e renda para uma camada 
social menos privilegiada da população urbana das capitais e 
balneários da costa brasileira.

Conflitos sociais, econômicos e ambientais entre os vários 
tipos de usos da zona costeira são frequentemente inevitáveis. 
Qualquer atividade humana seja ela residencial ou comercial 
terá sempre um impacto nessa área. Especialmente nos 
períodos correspondentes à alta estação, as praias se tornam 
alvo de uma invasão promovida por usuários locais, turistas e 
pessoas que buscam uma alternativa de renda através da venda 
de produtos, gerando problemas relacionados à utilização do 

espaço e aumento da poluição, com consequente degradação 
estética e ambiental.

De forma geral, o comércio se instala nas praias de uma 
forma improvisada, invadindo áreas que são dos usuários e 
causando conflitos de uso. A disputa por espaço físico entre 
usuários e comerciantes é visível. Dezenas de cadeiras e 
guarda-sóis vazios são montadas em quase toda a faixa de 
areia nos principais pontos de concentração dos usuários, 
sobrando pouco espaço livre para utilização espontânea pelos 
usuários. A utilização das cadeiras e guarda-sóis pressupõe 
por parte do comerciante o consumo de no mínimo alguma 
bebida.  Embora esta prática de vinculação seja proibida por 
lei, nem mesmo a presença de fiscalização consegue coibi-la. 

Em algumas praias de Pernambuco, como Porto de 
Galinhas, o uso das cadeiras está condicionado ao consumo 
de um prato (geralmente peixe frito), além das bebidas. 
Considerando que o preço dos produtos está quase sempre 
superfaturado, o lucro obtido é uma excelente fonte de 
renda, que estimula ainda mais a exploração comercial da 
faixa de areia, provocando uma forte disputa de áreas pelos 
comerciantes. Quanto mais urbanizada for a praia, maior a 
intensidade desse fenômeno. 

Embora ocupando espaços físicos diferentes e atendendo 
a um público também diferente, existe uma co-existência do 
comércio formal (quiosques, bares, restaurantes e lojas da 
orla), regularmente instituído pelas instâncias competentes 
com a multiplicidade de opções do informal, concretamente 
instaladas ao sabor da demanda e consideradas invisíveis 
por essas mesmas instâncias. Essa concorrência é ponto de 
reclamação dos estabelecimentos formais ao longo da orla. 
Outra questão importante é a competição “desleal” que se 
estabelece entre comerciantes formais e informais, já que 
estes últimos além de não recolherem os impostos devidos, 
também são menos cobrados com  relação às normas 
sanitárias.

O comerciante ambulante oferece um serviço que agrega 
valor a uma “facilidade” de se adquirir produtos na areia 
que, normalmente não seriam encontrados lá mas, sim, no 
comércio do entorno (Marçal & Borde, 2010). As pessoas 
apreciam a comodidade de dispor de alimentos e bebidas 
na areia. Assim, não precisam se deslocar, mas muitas vezes, 
há constrangimento gerado pela insistência dos vendedores, 
principalmente ambulantes, que não se limitam à forma 
passiva de venda, e constantemente abordam os usuários da 
praia oferecendo seus produtos. As abordagens se tornam 
repetitivas, até agressivas, inúmeras vezes oferecendo produtos 
similares. O incômodo é maior devido ao grande número de 
comerciantes circulando na praia.

A crescente diversificação dos produtos oferecidos 
(principalmente itens não relacionados à alimentação), 
observada ultimamente em praias urbanas, provocou um 
acréscimo no número de vendedores circulando nessas áreas, 
que em alguns casos já são naturalmente muito reduzidas, 
acarretando uma sobrecarga no ambiente, fato que favorece 
ainda mais o surgimento de conflitos. Exemplos típicos disso 
são os CDs e DVDs piratas, que são oferecidos a partir de 
carrocinhas que ao mesmo tempo os tocam em volumes de 
som altíssimos. Outro exemplo é a venda de manufaturados 
em detrimento dos artesanatos. Uma imensidade de 
pequenos objetos plásticos padronizados e de má qualidade 
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(bijuterias, prendedores de cabelo, bolsas, chapéus, etc.) 
são hoje mais frequentemente vendidos do que artesanatos 
em palha e outros materiais naturais confeccionados pelos 
próprios vendedores.

O baixo preço, o fácil acesso e a flexibilidade de 
negociação do preço, estão entre as vantagens da compra de 
produtos do comércio informal. Já entre as desvantagens, a 
baixa qualidade dos produtos vendidos e a procedência de 
origem desconhecida. No caso dos alimentos vendidos pelos 
ambulantes, por exemplo, há um risco grande do consumo de 
produtos deteriorados, devido às frequentes irregularidades 
no preparo e acondicionamento. Nem sempre o prazo de 
vencimento do produto acompanha a velocidade da venda; 
assim esse prazo tende a ser “expandido” até que o produto 
seja vendido, com iminentes riscos para os usuários. 

A venda e consumo de bebidas alcoólicas em larga escala 
é outro problema, já que podem aumentar o número de 
casos de afogamento, banhos em áreas mais profundas com 
risco de ataques de tubarões, atos de desordem etc., em 
decorrência do efeito do álcool no organismo. 

Do ponto de vista estético há um consenso, até mesmo 
entre os próprios comerciantes, sobre a necessidade de 

ordenamento e padronização. A distribuição de barracas 
de diferentes tamanhos, materiais e cores, junto com uma 
infinidade de itens de apoio como bancos, caixas de isopor 
e grades de bebidas, ao longo de praticamente toda a faixa 
de areia, causa um sério comprometimento visual da área, 
com perdas óbvias para o valor da paisagem (Figura 2B). 
Acrescente-se a isso o fato de que a dificuldade de reposição 
faz com que os barraqueiros usem seu equipamento até 
que fique em condições estéticas, de segurança e de higiene 
deploráveis.

Embora a legislação ambiental estabeleça normas que 
regulam parcialmente a utilização do ambiente praial, sob 
vários aspectos, a fiscalização não é eficiente, favorecendo o 
descumprimento das mesmas. 

Com relação à poluição ambiental, é fato que, 
quanto maior a venda e consumo de alimentos na praia, 
maior será a geração de resíduos, sobretudo plásticos  
(Figura 8A e B). Silva-Cavalcanti et al. (2008), em uma 
pesquisa sobre resíduos sólidos nas praias do Pina e da Boa 
Viagem encontrou, em um dia de coleta, em um transecto de 
10 x 80m, a quantidade de 1848 itens de resíduos relacionados 
aos usuários, como restos de alimentos, copos, canudos, 

(A) (B)

(C) (D)

Figura 8: (A) e (B) descarte de resíduos sólidos na areia. (C) pombos são uma presença frequente na praia da Boa Viagem, 
sobretudo próximo a pontos de comércio como os quiosques e barracas, onde se aproveitam dos restos de alimento no lixo 
mal acondicionado e abandonado na areia e calçadas; (D) os usuários da praia convivem de perto com os animais, correndo 
riscos de saúde e tendo sua experiência de lazer comprometida. Fotos: Maria Christina B. Araújo.
Figura 8. (A) and (B) discard of solid waste in the sand. (C) pigeons are a frequent presence on the sand and pavement of Boa 
Viagem beach, especially around trading points where they gather to can take advantage of food scraps that result from abandoned, 
unpacked or poorly packed, wastes; (D) beach users share the space with the animals and are submitted to health risks in addition 
to compromising their leisure experience. Photos: Maria Christina B. Araújo.
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colheres de plástico e outros. O lixo espalha-se pela areia 
em quantidades elevadas e apenas os itens grandes (>10cm) 
são eficientemente recolhidos pelos serviços de limpeza. No 
entanto, de forma geral, não há solução técnica viável para 
a descontaminação do ambiente. A atividade do comércio 
informal na praia gera custos de limpeza, acondicionamento 
do lixo e disposição adequada, que recaem majoritariamente 
sobre a Prefeitura, sem no entanto gerar recursos para o 
município através do pagamento de impostos. A tendência 
é que o lixo que sobra na praia vá se espalhando do solarium 
onde é gerado para toda a praia, sendo enterrado e levado 
pela maré para contaminar outros ambientes marinhos e 
costeiros. Essa é uma das principais fontes de lixo marinho, 
um dos cinco poluentes marinhos priorizados para receber 
atenção das autoridades mundiais no século XXI. Além 
do problema da geração de lixo, o acúmulo de restos de 
alimento atrai uma grande quantidade de pombos (Figura 
8C e D), cachorros, ratos e outros animais à praia, gerando 
um comprometimento sanitário preocupante. 

A insuficiência de banheiros públicos na praia (apenas 6 
para toda a orla), e o elevado consumo de bebidas alcoólicas, 
também são preocupantes. Esses constituem fatores 
determinantes na utilização da água e dos espaços mais 
reservados para liberação de excretas, com comprometimento 
óbvio da qualidade ambiental local, tanto da água, quanto 
da areia. 

Apesar de todas essas questões, limpeza, aspectos 
recreacionais e atributos naturais têm sido frequentemente 
mencionados em consultas a usuários, como os fatores mais 
importantes da escolha de uma praia (Balance et al., 2000; 
Ergin et al., 2004; MacLeod et al., 2002; Morgan, 1999; 
Pendleton et al., 2001; Tran et al., 2002).

O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto 
ORLA (MMA/SQA, 2002), iniciativa do Ministério do Meio 
Ambiente, em parceria com a Secretaria do Patrimônio da 
União,  busca contribuir, em escala nacional, para aplicação 
de diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação da 
Orla Marítima, e tem como um dos objetivos estratégicos 
o estímulo de atividades sócio-econômicas compatíveis com 
o desenvolvimento sustentável da orla, no entanto, mesmo 
nos municípios que já aderiram ao ORLA, como é o caso 
do Recife, as atividades na zona costeira ainda não estão 
plenamente de acordo com o esperado, como é o caso das 
atividades comerciais na praia. 

Ultimamente tem havido uma tendência para se 
avaliar questões sócio-ambientais em praias levando-se em 
consideração número de usuários da praia e seus padrões 
de comportamento (De Ruyck et al., 1997; MacLeod et al., 
2002; Silva et al., 2006; Silva-Cavalcanti et al., 2008). Isso 
permite não apenas apontar, mas também dimensionar os 
serviços necessários a manutenção da ordem e da segurança, 
além de otimizar a função social e econômica das praias. Todos 
citam o estabelecimento de medidas preventivas e corretivas 
objetivando o ordenamento da atividade comercial na praia, 
especialmente nas praias urbanas e mais frequentadas. Essas 
medidas devem ser discutidas amplamente com os próprios 
comerciantes e baseadas em consultas aos usuários. 

4.  CONCLUSÕES

No Brasil, e o Recife não é exceção, há uma forte “cultura 
de praia”. Dessa cultura faz parte o comércio de alimentos/
bebidas e outros itens baratos e de consumo rápido. 
Recentemente se juntaram a eles os produtos piratas. As 
praias brasileiras refletem muito daquilo que acontece no 
país em termos de tendências culturais, sociais e econômicas. 
Isso tem sido discutido na comunidade acadêmica e também 
na mídia. Filmes de curta metragem e séries de televisão 
abordando as praias, seus usos1 e seu comércio2 têm sido 
veiculadas no Brasil e no exterior. No entanto, trabalhos 
científicos que qualifiquem e quantifiquem esse fenômeno 
do comercio formal e informal em praias continuam raros. 
O presente trabalho vem tentar suprir parte dessa lacuna, e 
estimular novos projetos de valorização dessa atividade através 
da demonstração precisa de seu papel social e econômico.

O comércio de alimentos e itens de consumo nas praias 
traz benefícios sociais com ocupação e renda a uma camada 
atualmente desassistida da população urbana das capitais 
e balneários da costa brasileira. Traz também benefícios 
aos usuários das praias que tem mais uma oportunidade 
de melhorar a qualidade de seus momentos de lazer ao 
poderem adquirir aquilo que necessitam. Mas, para que essa 
experiência social do comércio em praias não traga impactos 
sociais e ambientais inaceitáveis, será preciso ordená-la.

Levando-se em consideração as opiniões dos atores 
envolvidos mas, principalmente, a dos comerciantes dos 
três segmentos, podem-se traçar ações de ordenamento e 
planejamento futuro da atividade comercial em praias. Entre 
as medidas possíveis de serem tomadas a fim de ordenar o 
comércio, compatibilizar e equilibrar a convivência entre 
comerciantes, usuários e gestores, sugere-se que se dividam 
em três grandes grupos: infraestrutura física, infraestrutura 
institucional e recursos humanos. 

Dentro do grupo da infraestrutura física destacam-
se prioridades de ação como padronização arquitetônica 
dos quiosques, das barracas e das carroças dos ambulantes 
autônomos (aqueles que já não são padronizados pelas 
fábricas de picolé, por exemplo) dentro de padrões estéticos, 
de segurança e conforto para os trabalhadores e usuários;  
disponibilização de pontos de água doce regulamentados, 
monitorados e adequadamente construídos conforme acima; 
proibição dos chuveiros e banhos de mangueira na areia; 
instalação de mais “chuveiros de ficha” para os usuários nas 
calçadas; auxílio financeiro ou aquisição de patrocinadores 
para compra e renovação de cadeiras, guarda-sóis e outros 
equipamentos; distribuição de lixeiras, sacos de lixo e 
ferramentas entre os barraqueiros para destinação adequada 
dos resíduos sólidos deixados pelos usuários e pela barraca; 
aumento do número de banheiros públicos ao longo da praia 
com facilidades para essas pessoas que passam o dia inteiro 
no local. 

A infraestrutura institucional necessária à melhoria das 
atividades comerciais na praia se divide entre pública (União, 

1 - e.g., “Faixa de Areia” de Daniela Kallmann e Flávia Lins e Silva em 
http://www.interfilmes.com/filme_17534_faixa.de.areia.html
2 - e.g., “Preamar”, criação de Estevão Ciavatta, Patrícia Andrade e 
William Vorhees para a rede HBO Brasil em http://veja.abril.com.br/blog/
temporadas/series-brasil/preamar-estreia-na-hbo-brasil
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Governo do Estado e Prefeituras) e privada (associações, 
ONGs, Universidades, patrocinadores, etc.). Embora essas 
instituições devam dividir harmoniosamente entre si as 
tarefas relacionadas à reforma, instalação e manutenção 
da infraestrutura física e ações sociais de organização e 
capacitação dos atores envolvidos, sendo as praias “bens 
públicos de uso comum do povo” e “patrimônio da união”, 
conforme a legislação Federal (Art. 10 da Lei 7661/1998; Art. 
20 da Constituição Federal), é a Secretaria do Patrimônio da 
União, que deveria arcar com a maior responsabilidade pelos 
espaços costeiros.

No entanto, todo esse embasamento físico e institucional 
de nada valerá se os atores envolvidos, sobretudo os 
protagonistas (comerciantes), não forem preparados para 
paulatinamente se integrarem no sistema de gestão. A 
capacitação profissional dos proprietários e comerciantes com 
informações acerca de normas de higiene e conservação de 
alimentos, assim como normas de conduta no atendimento 
aos clientes e trato com o meio ambiente é ponto chave 
nesse processo. Muito precisará ser feito junto a esses grupos, 
respeitando as características sociais de cada um. O grupo 
mais viável a ser abordado será o dos quiosqueiros (patrões e 
empregados), por ser o menor grupo e o que já conta com o 
maior nível de organização social e trabalhista. Em seguida 
o grupo dos barraqueiros, o segundo mais numeroso, e que 
já conta com uma organização social embrionária, deverá 
ser priorizado. Finalmente, o grupo que oferece maior 
desafio aos gestores será o dos ambulantes, que são os mais 
numerosos, voláteis e socialmente vulneráveis. As medidas 
relativas à melhoria das condições de trabalho e qualidade 
de vida desses grupos passarão inevitavelmente por ações 
de cadastro, ordenamento, regulamentação e formalização, 
que em conjunto devem levar (pelo menos a médio – longo 
prazo) a formalização parcial das atividades, mas sempre 
deixando algum espaço para a preservação das liberdades 
sociais características dos grupos.

Inicialmente será necessário proceder-se a regulamentação 
dos barraqueiros e maior parte dos ambulantes (cadastramento, 
determinação e delimitação de um espaço mínimo entre as 
barracas e implantação de taxas de uso do espaço público); 
uniformização do pessoal por barraca dentro de padrões 
estéticos e de higiene; determinação dos tipos de produtos 
que podem ser oferecidos (preferencialmente industrializados 
e bebidas em embalagens retornáveis ou recicláveis) e formas 
de servir (copos, canudos etc.); estabelecimento de normas 
de higiene, acondicionamento de alimentos e bebidas, 
destinação dos resíduos sólidos e; fiscalização sobre o 
cumprimento dessas normas de funcionamento.

Por fim, a pesquisa continuada com os usuários a fim 
de aferir sua percepção acerca da atividade comercial, 
suas necessidades, críticas e sugestões será ponto chave na 
avaliação dos resultados atingidos.
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Resumo

A partir de um estudo exploratório, descritivo e avaliativo, baseado em uma pesquisa de cunho qualitativo, foi efetuada a análise e 
avaliação da corrente gestão de resíduos sólidos do Terminal Porto Novo do Porto do Rio Grande. Primeiramente buscou-se avaliar a 
conformidade do instrumento de gestão utilizado, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) do Porto do Rio Grande, 
com a legislação vigente que rege o tema, especificamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 56/2008. Posteriormente, por meio de entrevistas e saídas 
de campo, a prática da gestão foi caracterizada e avaliada, desta forma foi possível efetuar a comparação entre o instrumento de gestão 
utilizado pelo porto e suas práticas de gestão. Verificou-se que o instrumento de gestão está em conformidade com a norma legal e que é 
extremamente válido, porém, a prática de gestão constatada não se enquadra dentro daquilo que é determinado no PGRS. Cabe destacar 
que não é necessário uma alteração no planejamento da gestão de resíduos, uma vez que este está plenamente de acordo com a legislação 
e atende às necessidades da área de abrangência, mas é essencial uma mudança na cultura portuária e na prática de gestão empregada, 
transformando a visão reativa e legalista em proativa e realista. Desta forma não apenas as demandas dos órgãos ambientais, como a 
confecção de um PGRS, serão atendidas, mas as necessidades reais do porto serão sanadas.

Palavras-chave: Zona Costeira, Gestão Ambiental Portuária, Sustentabilidade,

AbstrAct

The economic and demographic growth, coupled with the technical development, brought civilization to a contemporary level of development 
never before dreamed. But this development exacerbated expressed that natural resources are not unlimited. In this context, fits the concept of 
sustainable development that can be seen as a new paradigm that seeks to guide the decision making in organizations and lists, search and 
consider topics such as economic development and improved quality of life of the human population, using appropriate natural resources and 
equitable international development. The present study found that the wealth produced by Brazil, for exports, and much of the imported inputs 
are released or received mostly (90%) through the ports, constituting these as we logistical nodes, essential to national development. Thus, the 
present study, based on the integrated coastal management and building an exploratory, descriptive and evaluative, based on a qualitative 
research, carried out the analysis and assessed the current solid waste management of the Porto Novo Terminal of the Port of Rio Grande in 
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1.  IntRodução

O notado crescimento econômico e demográfico, unido ao 
desenvolvimento técnico, trouxe a civilização contemporânea 
a um patamar de desenvolvimento nunca antes sonhado. 
Segundo Seiffert (2007: 15) esse desenvolvimento exacerbado 
colocou em evidência, no final do século XX, “que os recursos 
naturais e os serviços derivados deles não são ilimitados, e que 
sua escassez ou esgotamento constituem uma séria ameaça ao 
bem-estar presente e ao futuro da humanidade”. 

Assim, o conceito moderno de gestão ambiental não é um 
sinônimo de fiscalização ou reação, mas uma postura pró-
ativa, uma atitude que busca criar condições para harmonizar 
o desenvolvimento humano com a necessidade de assegurar 
a perenidade dos recursos naturais.

Segundo Cicin-Sain (1998), o desenvolvimento 
sustentável pode ser visto como um novo paradigma, um 
novo modelo de ação, de tomada de decisão, que relaciona e 
busca equacionar temas como desenvolvimento econômico 
e aumento da qualidade de vida da população humana com 
o uso apropriado dos recursos naturais e o desenvolvimento 
equitativo internacional. De acordo com a autora, a partir do 
relacionamento dessas variáveis é possível manter o delicado 
equilíbrio entre desenvolvimento e preservação ambiental, 
por meio de um constante ajuste.

No intuito de manter esse ajuste afinado, a sociedade 
civil regula a atividade dos agentes econômicos, de tal forma 
que estes consigam desenvolver seus processos e atingir 
seus objetivos de forma ambientalmente sustentável. A 
própria legislação ambiental é fruto dessa demanda social. A 
Constituição Federal brasileira, Art. 225, afirma que “todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Nesse sentido, segundo o Projeto Orla, a zona costeira 
aparece como uma área estratégica, a nível nacional e 
internacional, pois envolve “aspectos econômicos, ecológicos 
e socioculturais” (MMA, 2002: 11), de entre os quais cabe 
destacar a atividade portuária, pois o crescimento das correntes 
internacionais de comércio é sustentado fundamentalmente 
pelos portos, que dão suporte e favorecem o desenvolvimento 
industrial e comercial.

Inserida nesse contexto está a gestão ambiental portuária 
que, para Porto (2006), envolve duas facetas distintas e 
complementares, a da navegação e a das instalações portuárias 

propriamente ditas: “O impacto da embarcação no meio 
ambiente é mínimo se comparado ao das instalações portuárias. 
(...) A poluição das embarcações é originária dos acidentes com 
perda de carga. (...) contrariamente, as obras para implantação 
de instalações portuárias, (...), impactam necessariamente o 
meio ambiente”. Porto (2006: 168),

Segundo a ANTAQ (2011), dentro das atividades 
portuárias existem algumas que são potencialmente 
causadoras de impactos: (a) implantação de infraestrutura 
marítima ou terrestre; (b) os resíduos de embarcações; (c) 
as operações com embarcações; (d) os serviços correlatos, 
como abastecimento de embarcações e outros atendimentos; 
(e) as obras de acostagem; (f ) os serviços de dragagem; (g) a 
geração de resíduos pela atividade portuária; (h) a operação 
de máquinas e veículos portuários; (i) o manuseio de cargas 
perigosas; (j) a limpeza de embarcações; (k) a bioinvasão 
por meio da água de lastro e incrustações nos cascos de 
embarcações.

Dada a complexidade inerente a este processo de gestão, 
torna-se relevante investigar aspectos específicos da corrente 
prática desenvolvida nos terminais portuários e sua aderência 
à legislação vigente. Assim, o presente trabalho se propõe 
analisar, dentro do marco da gestão ambiental portuária, a 
gestão de resíduos sólidos nas instalações públicas do Porto 
do Rio Grande.

Essa análise busca verificar, na área administrada 
diretamente pela Autoridade Portuária – Superintendência 
do Porto do Rio Grande (SUPRG), especificamente no 
terminal Porto Novo, a conformidade da corrente prática de 
gestão com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
e com a legislação vigente, de forma específica a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305 de 02 de agosto 
de 2010) e a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) n° 56 
de 08 de agosto de 2008.

A metodologia pode ser caracterizada como de estudo 
exploratório, descritivo e avaliativo que, segundo Yin 
(2010: 24), “é usado, em muitas situações, para contribuir 
ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 
organizacionais, sociais, políticos e relacionados” e compreender 
fenômenos tidos como complexos.

Para tanto, foi efetuada uma revisão bibliográfica que 
buscou embasar a necessidade de uma gestão integrada 
de resíduos sólidos, analisando o aparente conflito entre o 
paradigma empresarial e o desenvolvimento sustentável, e 
relacionando esse aparente conflito à gestão empresarial e à 

Brazil. First we sought to evaluate the compliance of the management tool used, the Solid Waste Management Plan (SWMP) of the Port of Rio 
Grande, with the current law governing the issue, specifically the National Policy on Solid Waste and the Resolution of the Board of Directors of 
the National Health Surveillance Agency No 56/2008. Later, through interviews and field trips, the practice of management was characterized 
and evaluated, in this way it was possible to make a comparison between the management tool used by the port and its management practices. 
It was found that management tool is in accordance with the legal standard, and that is extremely valid, however, the practical management 
detected does not fit within what is determined in the SWMP. It is worth mentioning that it is not necessary a change in the planning of waste 
management, since that is fully in line with law and meets the needs of the catchment area, but it is essential a change in the port culture and 
his practice of management, changing the ‘end of pipe’ management to a proactive management. Thus, not only the demands of environmental 
agencies, such as the making of a SWMP will be missed, but the real needs of the port will be resolved.

Keywords: Cost Zone, Port Environmental Management, Sustainability
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legislação vigente. Também foi analisado o Plano de Gestão 
de Resíduos Sólidos (PGRS) do Porto do Rio Grande e 
em sucessivas visitas ao porto foi verificada sua aplicação 
prática. Além disso, foram entrevistados tanto os operadores 
portuários que atuam na área de abrangência do Terminal 
Porto Novo, como a responsável pela Divisão de Meio 
Ambiente Saúde e Segurança do Porto do Rio Grande.

2.  A PRoblemátIcA nAcIonAl dos 
Resíduos sólIdos

Atualmente, segundo Miller (2007: 33), vive-se um 
paradigma produtivo insustentável, onde a maioria das nações 
produz grandes quantidades de produtos e serviços para 
atender as necessidades de suas populações e ao mesmo tempo 
dispersa “grandes quantidades de resíduos, poluição e calor de 
baixa qualidade no ambiente”. Partindo do pressuposto que 
o ambiente possui uma capacidade de produção de recursos 
limitada ou finita, este paradigma produtivo ocasionará 
o esgotamento de recursos e a destruição do sistema de 
produção dos mesmos. Como já foi enunciado, é essencial 
uma mudança de paradigma, pois a economia atualmente 
instaurada em boa parte dos países, segundo Miller (2007), é 
de alta produtividade, devendo ser mudada para economias 
de reciclagem, de reaproveitamento e de baixa produtividade 
ou sustentáveis.

Segundo Valle (2006: 9), nosso modelo urbanístico-
industrial traz “como contrapartida, a poluição ambiental das 
águas, do solo e do ar. A concentração de milhões de pessoas 
nos centros urbanos tem deixado grande parte da população sem 
nenhuma perspectiva de atendimento às suas necessidades mais 
elementares, como alimentação, moradia, abastecimento de 
água, tratamento sanitário, serviços de coleta, destinação de lixo 
urbano e drenagem fluvial, elementos essenciais para a saúde da 
população”.

A gestão integrada de resíduos sólidos busca “conceber, 
implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos 
sólidos urbanos, considerando uma ampla participação dos 
setores da sociedade e tendo como perspectiva o desenvolvimento 
sustentável” (Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 1991: 46). A nível nacional, a 
responsabilidade por gerir os resíduos sólidos e perigosos 
está definida na Constituição Federal, art. 23, incisos VI e 
IX e art. 30, incisos I e V. O art. 23 define que a melhoria 
do saneamento básico é de competência comum da União, 
dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios e o art. 
30 define que legislar sobre assuntos de interesse local, entre 
eles a limpeza urbana, é competência dos municípios. Nesse 
contexto, o município é o principal ator envolvido, pois é ele 
o responsável direto pelos resíduos gerados em seu território, 
“com exceção dos de natureza industrial, mas incluindo-se os 
provenientes dos serviços de saúde” (Zveibil, 2001: 2). 

Segundo Mesquita  (2007: 11), “(...) a situação do manejo 
de resíduos sólidos no país é preocupante, principalmente no 
que diz respeito à questão da disposição final, uma vez que 
63,3% dos municípios brasileiros utilizam lixões como forma 
de disposição dos resíduos sólidos urbanos, 18,4% utiliza aterros 
controlados e 13,8% dispõe os resíduos em aterros sanitários”. 

Dentre os serviços elencados no rol do saneamento básico, 
a coleta de resíduos sólidos urbanos obedece a uma pressão 

exercida pela população, pois a gestão dos resíduos sólidos 
urbanos, além de essencial, é a parte mais visível dos sistemas 
de saneamento básico. Segundo IPT, 1995 apud Carvalho 
(2001), os “serviços de limpeza urbana absorvem entre 7% e 
15% dos recursos de um orçamento municipal, dos quais cerca 
de 50% são destinados à coleta e ao transporte de lixo”.

Para uma gestão integrada de resíduos sólidos é necessária 
a articulação entre “as ações normativas, operacionais, 
financeiras e de planejamento” (Zveibil, 2001: 8), pois estão 
todas profundamente interligadas e são todas mutuamente 
dependentes. Os Municípios, últimos responsáveis pelo 
gerenciamento dos resíduos, tratam-nos simplesmente como 
algo não desejado, a ser recolhido, transportado e que pode 
ou não receber um tratamento mecânico ou manual para 
finalmente ser deposto em aterros.

De acordo com a Agenda 21, capítulo 21, “o manejo 
ambientalmente saudável de resíduos deve ir além da simples 
deposição ou aproveitamento por métodos seguros dos resíduos 
gerados e buscar desenvolver a causa fundamental do problema, 
procurando mudar os padrões não-sustentáveis de produção 
e consumo. Isto implica na utilização do conceito de manejo 
integrado do ciclo vital, o qual apresenta oportunidade única de 
conciliar o desenvolvimento com a proteção do meio ambiente.” 
(Zveibil, 2001: 8)

A Lei 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos – PNRS, em seu art. 3°) define destinação final 
ambientalmente adequada, como a destinação de resíduos que 
inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e 
aproveitamento energético, ou outras destinações admitidas 
pelos órgãos competentes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS) e do Sistema Único de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (SUASA). Assim, a disposição final deve 
observar normas operacionais específicas de modo a evitar 
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar 
os impactos ambientais adversos.

A gestão de resíduos sólidos é complexa. O processo, que 
envolve descarte, coleta e processamento, é desenvolvido por 
meio de diversos atores, de modo que o tratamento meramente 
técnico dessas questões tem apresentado resultados pouco 
animadores. Além disso, há problemas com a disponibilização 
de recursos financeiros, pois o descarte de materiais é cada 
vez maior por causa do aumento da aglomeração urbana, 
sendo necessários grandes investimentos para a aquisição de 
equipamentos, treinamento, capacitação, controle e custeio 
de todo o sistema de manejo dos resíduos sólidos.

“De natureza complexa, o problema deixa de ser simplesmente 
uma questão de gerenciamento técnico para inserir-se em um 
processo orgânico de gestão participativa, dentro do conceito 
de gestão integrada de resíduos sólidos. A gestão que se propõe 
envolve a articulação com os diversos níveis de poder existentes 
e com os representantes da sociedade civil nas negociações para a 
formulação e implementação de políticas públicas, programas e 
projetos” Mesquita (2007: 11-12).

Desta forma, a gestão de resíduos sólidos coloca-se como 
uma das questões centrais do desenvolvimento sustentável. 
O tratamento dos resíduos, além de beneficiar populações 
e organizações, pode ser uma fonte de matéria-prima para 
vários processos produtivos, criando um ciclo virtuoso, 
pois, além de tratar os resíduos, pessoas e organizações 
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podem obter benefícios econômicos, utilizando os materiais 
reciclados ou vendendo-os e gerando receitas e reduzindo os 
impactos ambientais dos processos produtivos.

Em seu artigo 6°, a Lei 12.305/2010 elenca os princípios 
da PNRS: prevenção e precaução, o poluidor-pagador e o 
protetor-recebedor, a visão sistêmica (sócio – econômico – 
cultural), o desenvolvimento sustentável, a ecoeficiência, o 
reconhecimento do resíduo sólido como bem econômico, 
passível de reutilização, o respeito às idiossincrasias locais, 
o direito da sociedade à informação e ao controle e a 
proporcionalidade de razoabilidade. Pode-se ressaltar que 
a efetividade das ações descritas e propostas na PNRS não 
são de responsabilidade apenas do poder público, mas o 
envolvimento do setor empresarial e da coletividade são 
essenciais. (Lei 12.305/10, Art. 21)

A PNRS não é um instrumento isolado, mas busca apoiar-
se em alguns instrumentos próprios da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a saber, (a) os padrões 
de qualidade ambiental, (b) o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, (c) o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, (d) a 
avaliação de impactos ambientais, (e) o licenciamento e a 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, 
(f ) os termos de compromisso e os termos de ajustamento 
de conduta, bem como o incentivo à adoção de formas de 
cooperação com vistas ao aproveitamento das sinergias do 
sistema.

Nesse sentido, em seu artigo 9°, a PNRS enumera 
hierarquicamente as ações que deveriam ser adotadas por um 
sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos, a 
saber: (a) não geração de resíduos, (b) redução na geração de 
resíduos, (c) reutilização dos resíduos gerados, (d) reciclagem 
de resíduos, (e) tratamento de resíduos sólidos, (f ) disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A gestão integrada dos resíduos sólidos gerados nos 
respectivos territórios cabe aos municípios, sem excluir 
de sua responsabilidade, o gerador pelo gerenciamento de 
seus resíduos, e igualmente sem prejuízo das competências 
de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA.

Como já foi explicitado anteriormente o processo de 
gestão dos resíduos sólidos é complexo, envolve recursos, 
tempo, área física e a colaboração de toda a sociedade. A 
interação dos atores públicos com as organizações privadas é 
essencial para que os resíduos gerados ao longo do processo 
produtivo sejam destinados de forma ambientalmente 
adequada.

Ao pensar-se o processo produtivo, principalmente de um 
país como o Brasil que possui grande interesse no comércio 
internacional, deve-se ter em conta os nós logísticos, os locais 
para os quais confluem os produtos que serão destinados ao 
mercado externo. Esses locais, devido à diversidade de usos 
e à concentração de mercadorias, merecem atenção especial. 
Sendo assim, os portos, localizados em áreas de extrema 
vulnerabilidade ambiental, devem ser alvo de uma atenção 
especial por parte do poder público e da sociedade civil.

3.  AmbIente PoRtuáRIo e suA ImPoRtâncIA 
PARA o desenvolvImento bRAsIleIRo

Desde a antiguidade o mar foi o caminho do 
desenvolvimento. Das navegações bárbaras e romanas, 
passando pelas grandes navegações ibéricas e saxônicas, 
aos nossos dias, não há dúvidas que o desenvolvimento 
econômico passa pelas rotas marítimas. Segundo o sítio 
eletrônico ports.com, o mundo conta com 8.293 estruturas 
portuárias espalhadas em 222 países, incluindo 13 instalações 
localizadas na Antártica.

Ainda segundo o referido sítio eletrônico, o Sistema 
Portuário Internacional está espalhado pelos cinco 
continentes, sendo a Europa (3.024) e a América do Norte 
(apenas Estados Unidos e Canadá – 2.293) aqueles que 
contam com o maior número de portos. A América do Sul 
conta apenas com 453 portos, 88 dos quais estão no Brasil.

Segundo dados da Balança Comercial Brasileira, “em 
2011, o comércio exterior brasileiro registrou corrente de comércio 
recorde de US$ 482,3 bilhões, com ampliação de 25,7% sobre 
2010, quando atingiu US$ 383,7 bilhões. As exportações 
encerraram o período com valor de US$ 256,0 bilhões e as 
importações de US$ 226,2 bilhões, resultados igualmente 
recordes. Em relação a 2010, as exportações apresentaram 
crescimento de 26,8% e as importações de 24,5%. (...) O saldo 
comercial atingiu US$ 29,8 bilhões em 2011, significando 
ampliação de 47,9% sobre o consignado no ano anterior, de US$ 
20,1 bilhões, motivado por um maior aumento das exportações 
em relação às importações. Do lado da importação, as compras 
de matérias-primas e intermediários representaram 45,1% 
da pauta total, e as de bens de capital, 21,2%, demonstrando 
que a pauta brasileira de importação é fortemente vinculada 
a bens direcionados à atividade produtiva. As importações de 
bens de consumo representaram 17,7% e as de combustíveis e 
lubrificantes, 16,0%. Sobre 2010, a categoria de combustíveis 
e lubrificantes foi a que registrou maior crescimento, de 42,8%, 
seguida de bens de consumo (+27,5%), matérias-primas e 
intermediários (+21,6%) e bens de capital (+16,8%)”. MDIC 
(2012)

Para esse patamar comercial é essencial uma rede logística 
integrada, que possua pontos estratégicos de entronização 
e exteriorização de mercadorias. Portanto, é uma questão 
estratégica o aproveitamento da zona costeira para o 
estabelecimento de nós logísticos, os portos.

A Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, que “dispõe sobre a 
prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 
lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas 
em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências”, 
caracteriza, em seu art.2° (subitem XII), um porto organizado 
como aquele “construído e aparelhado para atender às 
necessidades da navegação e da movimentação e armazenagem 
de mercadorias, concedido ou explorado pela União, cujo tráfego 
e operações portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade 
portuária”; e, instalação portuária ou terminal como aquela 
“explorada por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
dentro ou fora da área do porto organizado, utilizada na 
movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou 
provenientes de transporte aquaviário”.

O complexo cenário portuário brasileiro é composto, 
atualmente, por duas instituições a nível nacional que exercem 
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autoridade sobre os portos: a Secretaria Especial de Portos da 
Presidência de República (SEP/PR) e a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ). Além destas instituições 
existem as autoridades portuárias, as administradoras diretas 
dos portos. As Autoridades Portuárias, 24 ao todo, segundo 
a Lei 9.966/00 são responsáveis “pela administração do porto 
organizado, competindo-lhe fiscalizar as operações portuárias 
e zelar para que os serviços se realizem com regularidade, 
eficiência, segurança e respeito ao meio ambiente”.

Os portos brasileiros atendem aos mais diversos usos e, 
segundo a ANTAQ, movimentaram mais de 290 milhões 
de toneladas de carga nas áreas geridas diretamente pela 
administração pública, ou seja, sem contar os Terminais de 
Uso Privativo (TUP).

Para movimentar esse volume de carga é necessário 
possuir, não apenas um grande número de terminais, mas 
grandes estruturas portuárias, capazes de concentrar grandes 
quantidades de carga, criando sinergias na logística nacional 
e reduzindo custos para os importadores e exportadores.

4.  AnálIse do PlAno de GeRencIAmento 
de Resíduos sólIdos do PoRto de RIo 
GRAnde

Inicialmente o PGRS do Porto do Rio Grande será 
descrito, sendo seus principais aspectos detalhados e 
posteriormente será efetuada uma análise de aderência do 
Plano à RDC n° 56.

4.1.  caracterização da área de estudo

O Porto Novo, terminal de uso público, administrado 
diretamente pela Superintendência do Porto do Rio Grande 
(SUPRG), é um terminal que congrega vários operadores 
portuários, alguns ocupando áreas físicas no terminal e 
outros apenas efetuando carga e descarga de mercadorias e 
operação de navios.

Atualmente, segundo o Plano de Zoneamento das Áreas 
do Porto Organizado do Rio Grande, o Porto Novo possui 
sete áreas especializadas, a saber: (1) área de turismo, lazer 

e preservação ambiental, (2) área militar, (3) área de carga 
geral, (4) área “roll-on/roll-off”, (5) área de contêineres e 
fertilizantes, (6) área de construção e reparo naval e (7) área 
de expansão.

Na prática, conforme um levantamento de campo 
efetuado nas dependências do Porto Novo, a área 5, 
destinada às operações com contêineres e fertilizantes foi em 
parte destinada a operações de construção e reparo naval. 
Essa diminuição na área operacional do Porto trás atrelada 
a si um aumento da complexidade das operações, pois estas 
não diminuíram, mas se concentraram em uma área menor.

Ao longo do levantamento de campo foram encontradas 
áreas cedidas a atividades que nada têm a ver com a 
dinâmica operacional portuária, por exemplo, parte de um 
dos armazéns do Porto foi remodelada e abriga uma quadra 
esportiva dedicada ao futsal. 

A área externa do terminal abriga uma grande gama de 
equipamentos, utilizados em sua maioria para a operação 
de carga e descarga de navios. Essas áreas podem ser 
consideradas como áreas multiuso ou multi-propósito, pois 
operações diversas ocorrem de forma concomitante sob 
responsabilidade de vários atores. Não foi constatado, nos 
diversos contatos com pessoas ligadas à SUPRG que se tenha 
uma noção exata das operações desenvolvidas por cada um 
dos atores que desenvolvem suas atividades na área.

As estruturas de armazenagem presentes também podem 
ser consideradas multi-propósito, uma vez que foram 
constatados diversos usos: os armazéns abrigam desde áreas 
administrativas, de convivência e refeitórios, até garagens, 
almoxarifados e armazenagem de carga propriamente dita.

Ao longo das diversas visitas efetuadas às instalações do 
terminal foram identificados os seguintes atores que possuem 
contratos de arrendamento de áreas e de movimentação 
de mercadorias com a SUPRG: (a) Cisa Trading, (b) 
Sagres Agenciamentos Marítimos Ltda., (c) Serra Morena 
Corretora Ltda., (d) Sampayo Nickhorn S.A., (e) Supermar 
S.A., Agência Marítima Orion Ltda., (f ) Vanzim Serviços 
Aduaneiros Ltda., (g) General Motors, (h) Guanabara 
Veículos e (i) Ecosorb.

Figura 1. Esquema da área do Porto Novo.
Figure 1. Porto Novo - Terminal’s layout.
Fonte: Plano de Zoneamento das Áreas do Porto Organizado do Rio Grande, v.2, 2010, p. 7
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As áreas ocupadas pelos diversos atores são muito dispares. 
Enquanto alguns, como a General Motors, possuem áreas 
cercadas para uso exclusivo, outros operam com bases 
“móveis”, contêineres adaptados que servem como área 
administrativa e base operacional.

Segundo entrevista efetuada com o gerente da Sampayo 
Nickhorn, as áreas ocupadas pelos diversos atores não são 
fixas, pois os contratos firmados com a Autoridade Portuária, 
com duração de um ano, referem-se à movimentação de 
carga e a área cedida, teoricamente, pode variar a cada novo 
contrato assinado.

Portanto, a complexidade das operações se multiplica, 
pois, na maioria dos casos, não há uma apropriação do espaço 
por parte dos operadores, sendo este identificado, a grosso 
modo, como “área pública”. Claro está que os operadores 
portuários providenciam os reparos mínimos às estruturas 
e alguns, como a Sagres Agenciamento Marítimo, possuem 
colaboradores dedicados ao constante reparo e adaptação 
das estruturas, principalmente buscando evitar a entrada 
de fauna sinantrópica nociva, especificamente pombos, no 
interior dos armazéns.

4.2.  descrição do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
sólidos do Porto de Rio Grande

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
é o documento que plasma as ações de gestão de resíduos 
sólidos em uma organização. Assim, a corrente análise 
utilizará os dados do PGRS do Porto do Rio Grande, 
conforme SUPRG (2010) para descrever a sistemática de 
gestão de resíduos proposta pela Autoridade Portuária.

A área de abrangência do Plano compreende o Terminal 
Porto Velho e o Terminal Porto Novo. As demais áreas do 
Porto Organizado, denominadas no PGRS como Zonas 
Indiretas, estão sob administração de concessionárias. 

Cabe ressaltar que a presente análise focou as operações 
desenvolvidas na área conhecida como Porto Novo.

A RDC n° 56 exige que as Autorizações de Funcionamento 
de Empresas (AFE), das empresas terceirizadas que trabalham 
com resíduos sólidos dentro da área de escopo do Plano 
constem do mesmo. Estas autorizações encontram-se no 
Anexo B do PGRS/SUPRG.

Após relacionar a legislação aplicada, o Plano passa a 
diagnosticar a situação atual, os geradores, a tipologia de 
resíduos gerados e descreve os fatores de risco ambiental na 
circunvizinhança do Porto. O levantamento é quantitativo, 
e sua classificação é de acordo com a legislação sanitária e 
ambiental.

Os dados estão desatualizados e seria mais interessante 
ao plano que constassem de um anexo, pois este poderia 
ser facilmente atualizado, enquanto que nos moldes atuais, 
para efetuar a atualização dos dados, é necessário lançar uma 
atualização de todo o PGRS/SUPRG.

O Plano faz uma descrição dos procedimentos atuais 
de gerenciamento de resíduos sólidos. Essa gestão busca, 
a partir da implantação dos procedimentos de segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenagem, transporte, 
tratamento e destinação final, “(a) evitar acidentes, (b) evitar 
a proliferação de vetores, (c) minimizar o impacto visual e 
olfativo, (d) reduzir a heterogeneidade dos resíduos e (e) 
facilitar a realização da etapa de coleta.” (SUPRG, 2010: 
39)

Segundo o PGRS/SUPRG, a destinação final dos 
resíduos comuns não-recicláveis da área de administração 
direta da Superintendência do Porto do Rio Grande é o 
Aterro Sanitário do Município do Rio Grande. (SUPRG, 
2010: 36)

As diferentes categorias de resíduos gerados na estrutura 
sob responsabilidade direta da SUPRG, tipificadas segundo 
os grupos estabelecidos pela RDC n° 56 são: Grupo A – 

Figura 2. Área de Operações do Porto Novo.
Figure 2. Operations Area of Porto Novo Terminal.
Fonte: O autor
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Lixo Ambulatorial e Lixo Naval, Grupo B – Medicamentos 
Vencidos, Resíduos de Pintura, Materiais Contaminados 
com Produtos derivados de Petróleo, Lâmpadas, Pilhas e 
Baterias, Cartuchos de Impressora, Resíduos de Varredura, 
Resíduos Oriundos de Cargas Perigosas, Grupo D – Lixo 
Limpo.

Os métodos de transporte, tratamento e disposição final 
dos resíduos gerados nas instalações do Porto encontram-
se detalhados ao longo do PGRS/SUPRG e se adéquam às 
exigências da RDC n° 56. Igualmente, os procedimentos 
para tratamento e disposição final dos resíduos gerados à 
bordo de embarcações encontra-se descrito.

O Plano elenca como instrumentos de gestão de resíduos 
sólidos “medidas de redução de geração de resíduos, programas 
sociais, educativos, culturais e de mobilização social” (SUPRG, 
2010: 59). Além disso, as ações do PGRS/SUPRG estão 
integradas com os programas de coleta seletiva implantados 
no Município do Rio Grande.

O registro das informações referentes ao sistema de gestão 
do PGRS/SUPRG é organizado em planilhas. O registro 
dessas informações é efetuado pela empresa terceirizada que 
se encarrega da coleta de resíduos nas áreas de abrangência do 
Plano. Conforme descrito no PGRS/SUPRG, são tomadas 
ações pontuais “em razão do tipo de carga a ser movimentada” 
(SUPRG, 2010: 60)

O PGRS/SUPRG leva em conta ainda uma análise e uma 
avaliação periódica dos tipos de resíduos e efluentes gerados, 
de acordo com seu risco. “Os instrumentos usados para 
diagnosticar e prognosticar situações relativas ao gerenciamento 
dos resíduos sólidos são relatórios específicos dos serviços de 
carga e descarga de navios, relatório mensal contendo planilha 
detalhada de quantitativos e qualitativos dos resíduos sólidos.” 
(SUPRG, 2010: 62)

No item 6 do PGRS/SUPRG são definidas as 
responsabilidades do gestor, dos setores envolvidos e do 
responsável técnico, dos concessionários e dos terceiros 
contratados, encerrando assim o Plano no item 7, com os 
cronogramas de implantação e avaliação.

Cabe destacar a abrangência do PGRS/SUPRG, 
que em pouco mais de 65 páginas descreve, de forma 
clara e estruturada, a gestão de resíduos nas instalações 
administradas diretamente pela Superintendência do Porto 
do Rio Grande.

Além disso, todas as exigências levantadas pela RDC n° 
56/2008 estão sendo atendidas pelo PGRS/SUPRG, mesmo 
que o plano ainda apresente a estrutura da antiga RDC n° 
342/2002 “Termo de Referência para Elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, para Instalações 
Portuárias, Aeroportuárias e Terminais Alfandegados de Uso 
Público”. É importante ressaltar que o PGRS/SUPRG foi 
aprovado pela ANVISA em 2007 e a atual revisão lhe confere 
o caráter de um instrumento de gestão integrada.

4.3.  Análise documental da aderência do PGRs do 
Porto do Rio Grande à Rdc n° 56 da AnvIsA

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do 
Porto Novo (PGRS/SUPRG) possui identificados tanto seu 
representante legal como o responsável técnico. Da mesma 
forma a tipologia dos resíduos gerados é elencada.

O plano determina que os locais de geração dos resíduos 
encontrem-se identificados, bem como o gerador e as 
quantidades de resíduos gerados em cada, uma vez que há 
áreas do terminal arrendadas a outras empresas. Segundo o 
plano, a segregação dos materiais deve ser feita no momento 
do descarte como forma de prevenir a contaminação cruzada. 
Para tal, foram disponibilizados contentores especiais, com 
tampa e identificados pelo sistema de cores da resolução do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA n° 275, 
estabelecendo o código de cores para os diversos tipos de 
resíduos, que deve ser aplicado aos coletores, aos recipientes 
de transporte e aos veículos transportadores de resíduos. 

Os procedimentos utilizados pela Superintendência do 
Porto de Rio Grande (SUPRG) encontram-se detalhados no 
plano. Segundo o mesmo, os sacos que contêm os resíduos 
encontram-se identificados e os recipientes para deposição 
dos resíduos são impermeáveis, de material lavável, e dotados 
de tampas íntegras, mas não consta do PGRS/SUPRG o 
procedimento de lavagem e desinfecção dos contentores de 
resíduos.

O plano determina que os resíduos coletados a bordo 
das embarcações atracadas sejam autoclavados e suas cinzas 
dispostas em vala séptica. 

De forma geral o PGRS/SUPRG se adéqua à legislação e 
às normas, sua versão é de 2010, porém o mesmo encontra-se 
em processo de revisão para que possa adequar-se totalmente 
à RDC n° 56.

A partir da análise de documentos é possível afirmar que 
o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Porto 
Novo atende, documentalmente, à RDC n° 56.

4.4.  Análise da corrente Gestão de Resíduos sólidos no 
terminal Porto novo do Porto do Rio Grande

Em uma avaliação inicial da corrente gestão de resíduos 
do Terminal Porto Novo é possível identificar várias não 
conformidades, desde a precária caracterização da área, feita 
por meio de instrumentos como o Plano de Zoneamento 
das Áreas do Porto Organizado do Rio Grande, que está 
desatualizado e não atende às necessidades de gestão, uma 
vez que não é suficientemente detalhado e não exprime a 
realidade das operações desenvolvidas, até a ausência de uma 
base de dados confiável de contatos dos diversos atores que 
possuem atividades ou interesses na zona em questão.

Inicialmente um Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos precisa caracterizar e servir de instrumento de análise 
da realidade portuária, de tal forma que a compreensão das 
operações desenvolvidas e as relações que se tecem no âmbito 
portuário sejam compreendidas, assimiladas e geridas.

Atualmente, a Divisão de Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança (DMASS) da Superintendência do Porto do Rio 
Grande (SUPRG) não possui informações sistematizadas a 
respeito da ocupação da área do Porto Novo, nem mesmo da 
carga presente nos armazéns. Assim, sem conhecer de forma 
sistemática as atividades dos diferentes operadores portuários 
é muito difícil prever a quantidade e tipologia de resíduos 
gerados, organizar sua retirada e efetuar as atividades de 
acompanhamento e fiscalização próprias da Autoridade 
Portuária.
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Em entrevista com a responsável pela área de ambiente da 
SUPRG, foi relatado que a maioria dos operadores portuários 
não possui um PGRS documentado, mas que a retirada de 
resíduos é feita por empresas terceirizadas contratadas pelos 
empreendedores e que muitas vezes a própria SUPRG retira 
os resíduos nos coletores dispostos na área operacional do 
Porto.

Já entre os operadores portuários, alguns afirmam que 
entregaram os documentos, e alguns inclusive mostraram 
os protocolos de entrega emitidos pela DMASS, outros 
desconhecem a existência do PGRS ou sua função dentro da 
dinâmica operacional portuária.

Tal constatação demonstra, inicialmente, que existe um 
problema de comunicação entre os operadores portuários e 
a Divisão de Meio Ambiente do porto. Demonstra também 
que há problemas na custódia dos documentos entregues à 
Divisão. Cabe destacar ainda que tais problemas se devem ao 
caráter político dado à Divisão, uma vez que o responsável 
pela gestão ambiental do porto é escolhido politicamente e 
não é um funcionário de carreira. Assim, a cada mudança de 
governo, e no Rio Grande do Sul houve três governadores 
de três partidos diferentes nos últimos três mandatos, há 
um novo responsável pela Divisão de Meio Ambiente, o que 
unido a um sistema de gestão deficitário, resulta na perda da 
memória organizacional.

Um processo de sucessão correto, unido a uma sistemática 
administrativa correta deveria preservar os dados e demais 
práticas correntes, de tal forma que a cada nova gestão, o 
processo se aprimorasse e não houvesse a necessidade de 
iniciar as atividades praticamente do zero.

O Porto Novo possui 14 pontos de coleta de resíduos 
sólidos, 11 deles equipados com tambores coletores de 320 
litros, alguns identificados e outros sem aparente identificação. 
No total o terminal conta com 22 tambores coletores. 
Nas duas zonas restantes são utilizados coletores plásticos 
coloridos, porém, uma dessas zonas está indisponível para 
a maioria dos usuários, por encontrar-se atrás de uma cerca, 
na área administrada pela empresa Cisa Trading. O décimo 
quarto ponto de coleta é coberto por um contêiner metálico 
utilizado para a coleta de resíduos oriundos da construção 
civil, este obviamente é um ponto móvel, devendo atender 
necessidades pontuais.

Em diversas áreas do porto foram verificadas situações 
de deposição de materiais a céu aberto, por exemplo, paletes 
usados e material de construção. Esse tipo de material, além 
de causar problemas estéticos, dando a impressão de que 
existe desleixo, proporciona abrigo a vários elementos da 
fauna sinantrópica nociva. Essa fauna também se beneficia 
dos resíduos de alimentos deixados para trás após a operação 
portuária, do acúmulo de água a causa das imperfeições do 
piso e das aberturas existentes nos armazéns, que são um 
local perfeito de abrigo.

A atual gestão de resíduos do Porto Novo precisa ser 
revista. Alguns pontos básicos ligados aos processos de 
gestão devem ser atendidos. Ninguém administra o que não 
conhece, portanto, é essencial que a atual administração 
conheça os atores presentes na área portuária, saiba qual 
sua capacidade de movimentação, verifique as operações e 
busque formar alianças estratégicas.

Figura 3. Mosaico da gestão de resíduos no Porto Novo.
Figure 3. Mosaic of waste management in Porto Novo Terminal.
Fonte: O Autor
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A maioria dos operadores vê a Autoridade Portuária como 
um elemento complicador no processo portuário e não como 
uma facilitadora ou um apoio. Essa visão negativa deve ser 
combatida por meio da discussão franca e aberta, por meio 
das cobranças coerentes e da demonstração de interesse da 
Autoridade Portuária. Sem a integração de esforços entre os 
operadores portuários e a Autoridade Portuária não é possível 
pensar em gestão, muito menos em gestão ambiental.

conclusão

A gestão de resíduos sólidos se coloca como uma das 
problemáticas centrais do desenvolvimento sustentável. 
O correto tratamento dos resíduos, além de beneficiar a 
população e às organizações (evitando passivos ambientais), 
pode ser uma fonte de matéria-prima para vários processos 
produtivos, criando assim um ciclo virtuoso onde, além de 
tratar corretamente seus resíduos, pessoas e organizações 
consigam um benefício econômico no processo, seja 
utilizando materiais reciclados (mais baratos), seja vendendo-
os, reduzindo vertiginosamente o impacto ambiental causado 
pelo processo produtivo. 

Dada sua complexidade, a regulação da gestão de 
resíduos sólidos é essencial, e a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos se constitui no cerne legal para que o ciclo virtuoso 
se sobreponha ao vicioso e para que a gestão de resíduos 
sólidos seja um meio que possibilite a redução no consumo, 
o reaproveitamento de resíduos e sua reciclagem. Dessa 
forma, promove-se o aumento da vida dos aterros sanitários, 
a redução dos custos de produção e a geração de renda e 
inclusão social às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Responsáveis pelo escoamento da maior parte das 
exportações, zonas de pujança econômica e de oportunidades, 
os portos e as cidades portuárias constituem um marco na 
história brasileira e um desafio para os gestores, tanto públicos 
como privados, pois organizar, no sentido de viabilizar o 
funcionamento eficiente e eficaz, esse mosaico de processos 
naturais, econômicos, sociais e políticos não é tarefa fácil. O 
gerenciamento correto dos resíduos gerados nessas estruturas 
multimodais deve ser uma prioridade para as autoridades 
portuárias, muitas vezes mais preocupadas com a atração 
de investimentos e a expansão de suas estruturas que com a 
saúde dos ecossistemas e das populações vizinhas.

Desde um ponto de vista burocrático e administrativo 
a gestão de resíduos sólidos do Terminal Porto Novo do 
Porto do Rio Grande atende às especificações legais, porém, 
na prática, não foi constatada uma gestão estruturada dos 
resíduos, apenas uma tentativa de cumprir com a exigência 
legal de possuir um documento de gestão bem estruturado, 
o que caracteriza uma gestão voltada para o atendimento 
de imposições legais e pouco preocupada com a prática e 
com a realidade das operações desenvolvidas em sua área de 
abrangência.

A gestão de resíduos na área de abrangência do corrente 
estudo, não se resume a um problema pontual, mas trata-
se de uma questão sistêmica e como tal deve ser tratada. 
Apenas com o esforço conjunto da Autoridade Portuária e 
dos usuários do porto será possível encontrar uma solução 
adequada a esses problemas.

Cabe ressaltar que a ação dos empreendedores presentes 
no porto não foi ainda avaliada, podendo contribuir 
positiva ou negativamente para a gestão de resíduos sólidos. 
Em entrevistas com alguns empreendedores notou-se um 
individualismo nas ações propostas e adotadas o que pode 
caracterizar um processo entrópico na gestão. Cada empresa 
busca solucionar seus problemas, mesmo dividindo espaços. 
Essas ações, ao invés de serem sinérgicas, acabam sendo 
concomitantes e entrópicas, resultando em uma duplicação 
de esforços e custos para atender a um mesmo problema.

Iniciativas como o Projeto Transaqua, financiado pelo 
FINEP, que busca caracterizar a gestão ambiental portuária 
e o Projeto de Implantação do Programa de Conformidade 
do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 
nos Portos Marítimos Brasileiros, incentivado e financiado 
pela Secretaria Especial de Portos, com recursos do Plano 
de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, são 
fundamentais para que as Autoridades Portuárias sejam 
abastecidas de conhecimentos técnicos válidos e assim 
consigam efetuar uma gestão ambiental efetiva.

A Divisão de Meio Ambiente Saúde e Segurança 
(DMASS) mostrou-se extremamente solícita com todas 
as demandas desta pesquisa e interessada nos produtos 
oriundos da mesma. Cabe ressaltar que a caracterização do 
estado da gestão é o primeiro passo para que as realidades 
encontradas ao longo do trabalho possam ser modificadas 
e que uma nova visão a respeito da gestão ambiental possa 
surgir, possibilitando a integração de esforços por parte dos 
empreendedores e da Autoridade Portuária.
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