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RESUMO: No âmbito do projeto de investigação Europeu BASE – Bottom Up Adaptation Strategies towards a 
sustainable Europe, foi aplicada ao troço costeiro Barra-Areão, nos municípios de Ílhavo e Vagos, uma nova 
metodologia de planeamento dinâmico e participado da adaptação costeira às alterações climáticas. O método, 
apelidado de SWAP – Scenario Workshop & Adaptation Pathways, consiste em juntar as partes interessadas, num 
total de cerca de 30 a 40 pessoas, em dois workshops, nos quais se constrói uma visão consensual para a adaptação às 
alterações climáticas e se define a estratégia para a implementação dessa visão através dos Caminhos de Adaptação 
(Adaptation Pathways). Os Caminhos de Adaptação permitem acionar diferentes estratégias ou medidas de adaptação, 
dependendo da evolução ao longo do tempo da subida do nível do mar, erosão costeira e outros fatores de pressão 
sobre as zonas costeiras. O método permite operacionalizar a visão de longo prazo com um planeamento dinâmico 
no tempo e ainda com um plano de curto prazo. Os resultados obtidos foram acordados por todos os participantes e 
consistem numa visão conjunta de proteção deste troço de costa até ao ano de 2100 e num Caminho de Adaptação que 
inclui, em diferentes momentos do tempo, a alimentação artificial de areia, reforço das dunas com areia, passadiços e 
paliçadas, em combinação com uma obra longitudinal aderente e um quebra-mar destacado submerso. Estas medidas 
de adaptação com variantes e detalhes foram localizadas no mapa de forma participada, tendo-se obtido uma proposta 
consensual que posteriormente foi sujeita a uma Análise Custo-Benefício, com diferentes variantes técnicas, e que 
mostrou que esta solução seria positiva. Este trabalho foi desenvolvido por uma parceria de investigação alargada, 
em conjunto com as entidades competentes ao nível local, regional e nacional, englobando várias partes interessadas 
e agentes chave ao nível local. A metodologia e os resultados foram avaliados pelos participantes como tendo sido 
um amplo sucesso, o que sugere a sua aplicação adaptada a uma maior escala e outros troços de costa em Portugal, 
bem como noutras regiões do mundo.

Palavras-chave: Adaptação Costeira; Alterações Climáticas; Análise Custo-Benefício; Planeamento; Participação.

ABSTRACT: A new methodology of climate change adaptation planning, integrating a strong dynamic and participatory 
component, was developed and tested in one of the most vulnerable coastal zones in Portugal (coastal stretch Barra-
Areão, in the municipalities of Ílhavo and Vagos). The method, designated SWAP - Scenario Workshop & Adaptation 
Pathways, consists of bringing together key stakeholders (tested with 30 to 40 people), into two workshops, building 
a consensus vision for climate change adaptation (1st workshop) and defining the strategy for implementing this 
vision through the Adaptation Pathways (2nd workshop). The Adaptation Pathways allows different strategies or 
adaptation measures to be triggered, depending on the evolution over time of sea level rise, coastal erosion and other 
pressure factors on coastal zones. The method creates and articulates a long-term vision with a dynamic and coherent 
long, medium and short-term plan. The results obtained were agreed by all participants and consist of a collective 
coastal protection vision, for the studied stretch until the year 2100 and a preferred Adaptation Pathway. This pathway 
included, at different points in time, sand nourishment, reinforcement of the sandy dunes, walkways and palisades, in 
combination with a longitudinal adherent work and a submerged breakwater. These adaptation measures, with subtle 
variances and details, were located on the map in a participatory way, having reached consensus. This adaptation 
plan was later subjected to a Cost-Benefit Analysis, with different technical variants, which showed which technical 
variant has a better cost-benefit ratio and that the overall adaptation pathway is positive. This study was done within 
the framework of the European research project BASE - Bottom Up Adaptation Strategies towards a sustainable 
Europe, and was developed by a broad research partnership, together with the relevant local, regional and national 
authorities, involving various stakeholders and key actors at the local level. The methodology and the project results 
(outputs and outcomes) were evaluated by the participants and scored very high in the satisfaction scale. We suggest 
that this methodology is tested in other stretches of coast in Portugal, potentially being able to be later adapted to a 
larger scale and other regions of the world.

Keywords: Coastal Adaptation; Climate Change; Cost-Benefit Analysis; Planning; Participation.
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1. INTRODUÇÃO
A zona costeira da região de Aveiro, na costa ocidental 
de Portugal Continental, apresenta uma elevada 
vulnerabilidade às alterações climáticas, devido ao 
seu perfil de costa com um relevo pouco acentuado 
ligado à Ria de Aveiro, associado a um forte regime de 
agitação marítima e a um intenso processo de erosão 
costeira, causado por uma deficiência de sedimentos na 
deriva costeira (Pereira e Coelho, 2013). Esta elevada 
vulnerabilidade pressiona as autoridades para remediar 
os problemas danos em infraestruturas públicas e 
privadas, causados quando existe um galgamento com 
inundação marítima, por vezes associado a cheias 
(Schmidt et al., 2014). Perante os vários cenários de 
alterações climáticas (IPCC, 2014), o aumento do nível 
médio do mar irá acentuar-se, bem como a ocorrência de 
tempestades e o aumento da erosão costeira nesta região 
(Santos et al., 2017; Vargas and Santos, 2013). 
Em Portugal, como em outros países, a gestão das zonas 
costeiras enfrenta um desafio adicional, que é o da difícil 
articulação interinstitucional, que resulta do facto de 
existirem várias entidades e instrumentos de gestão de 
território com jurisdição sobre o mesmo espaço costeiro, 
o que coloca em conflito diferentes interesses, valores, 
perspetivas e estratégias para o território (Schmidt et al., 
2013).
Este trabalho apresenta os resultados de um caso de 
estudo desenvolvido no âmbito do projeto Europeu 
BASE (Bottom-up climate Adaptation Strategies towards 
a sustainable Europe) que foram por fim apresentados 
ao Grupo de Trabalho do Litoral que, por iniciativa do 
Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território em 
2014, reuniu vários especialistas, para refletir sobre a 
estratégia de adaptação da costa Portuguesa às alterações 
climáticas (Santos et al., 2017). O caso de estudo baseou-
se no conhecimento gerado por projetos anteriores na 
região que visaram identificar os principais desafios 
e obstáculos para a adaptação costeira, mencionados 
acima.
O troço costeiro dos municípios de Ílhavo e Vagos, que 
integram a região de Aveiro, foi o território escolhido 
para desenvolver este estudo precisamente devido 
aos trabalhos anteriores. A Figura 1 ilustra dois dos 
mapas adaptados a partir dos resultados dos projetos 
ADAPTARia e CHANGE para ilustrar os possíveis 
impactes da erosão e alterações climáticas na região.
No projeto ADAPTARia (Dias e Alves, 2013) foi 
modelada a evolução da linha de costa em cenários de 
alterações climáticas, bem como a probabilidade de cheia 
para a zona costeira da região de Aveiro. Os resultados 
da modelação deste estudo, visíveis na Figura 1 e Figura 
3, evidenciam o risco muito elevado de cheia e erosão 

costeira de várias zonas do território entre a Praia da 
Barra e a Praia do Areão, . 
O projeto CHANGE teve uma componente de 
participação em que se identificou como principais 
obstáculos à adaptação costeira, a difícil articulação 
entre instituições, a par da necessidade de incluir as 
populações e diversas partes interessadas na construção 
das soluções e estratégias de adaptação para esta gestão 
costeira complexa. Adicionalmente este projeto modelou 
o risco de galgamento, espraio e inundação marítima 
para a zona da Praia da Vagueira (ver Figura 2) (Vargas 
e Santos, 2013). 
O objetivo deste caso de estudo foi o de testar uma forma 
de articular todas as instituições responsáveis e partes 
interessadas na gestão deste troço costeiro, construindo 
uma visão de conjunto para a adaptação às alterações 
climáticas e identificando as opções e medidas de 
adaptação adequadas ao território.
Neste contexto, as perguntas de investigação são duas:

I. Quais são as opções e medidas de adaptação cos-
teira adequadas para o território costeiro dos mu-
nicípios de Ílhavo e Vagos, especificamente no 
troço Praia da Barra – Praia do Areão?

II. O método SWAP – Scenario Workshop & Adap-
tation Pathways é adequado para facilitar a arti-
culação interinstitucional e promover a criação de 
uma visão conjunta para a adaptação costeira de 
territórios costeiros?

2. METODOLOGIA
A abordagem utilizada foi a da Investigação-Ação-
Participativa (IAP ou PAR – Participatory Action 
Research) em que se procura desenvolver, em conjunto 
com as partes interessadas, o conhecimento, o plano e 
até o próprio processo de investigação que apoiará a 
ação. Neste caso a investigação apoiou o processo de 
construção de uma visão de futuro para o troço costeiro 
através do método SWAP, criado pelos autores Campos 
et al. (2016) a partir da utilização combinada dos 
métodos Scenario Workshop (Andersen e Jæger, 1999) 
e Adaptation Pathways (Haasnoot et al., 2013). Como 
se verá adiante o ponto central deste método assenta 
no trabalho participativo desenvolvido em dois dias 
de trabalho nos apelidados Workshops de Alternativas 
ABC+D.
A abordagem da Investigação-Ação é utilizada quando 
os investigadores e observadores interagem com o 
sujeito de investigação assumindo de forma clara e 
transparente que têm também um objetivo no seu projeto 
de investigação e que não são imparciais em relação 
a todas as componentes da investigação, mas apenas 
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Figura 1 - Mapa da probabilidade de cheia no troço costeiro Barra-
Areão no ano de 2100 em cenário de alterações climáticas com 0,62 
m de subida do nivel médio do mar e sobreeleevação metereológica 
e cheia com periodo de retorno de 100 anos. Cenário C do projeto. 

(Fonte: Dias e Alves, 2013). 

Figure 1 - Map of the probability of flooding in the Barra-Areão co-
astal stretch for the year 2100, using a climate change scenario with 
average sea level rise of 0.62m; storm surge and floods within a 100 
years return period. Scenario C of the ADAPTARia project. (Source: 

Dias and Alves, 2013).

Figura 2 - Mapa do risco de galgamento, espraio 
e inundação no troço Barra-Vagueira em 2100 em 
cenário de alterações climáticas B1 com 0,62 m de 
subida de nivel médio do mar em 2100 e agitação 
marítima com sobreelevação metereologica com 

periodo de retorno de 100 anos (forçamento 
intermédio), desenvolvido no projeto CHANGE. 

(Fonte: Vargas e Santos, 2013). 

Figure 2 - Map of the risk of overtopping and 
flooding in the Barra-Vagueira section for the year 

2100 in a climate change scenario B1, with an 
average sea level rise of 0.62 m in 2100, as well as 
maritime agitation and storm surges with a return 
period of 100 years (intermediate forcing), develo-
ped by the CHANGE project. (Source: Vargas and 

Santos, 2013).
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a algumas que são definidas desde o início (McNiff, 
2013). Em Medicina, por exemplo, a investigação-
ação é bastante usada e as equipas médicas têm um 
objetivo claro e parcial de preservar a vida e saúde dos 
seus pacientes (Froggatt and Hockley, 2011). No caso 
de estudo desenvolvido, os investigadores do projeto 
de investigação BASE assumiram o seu interesse em 
promover a adaptação às alterações climáticas, apesar 
de o fazerem sem defender uma estratégia ou caminho 
específico, e tendo por base a utilização de conhecimento 
e metodologias cientificas objetivas.
A investigação ação participativa é utilizada em 
contextos de elevada complexidade social, em que, 
ao contrário da cura de um doente por um médico, 
os interesses sobre o território a gerir são vários e 
conflituantes, resultando em objetivos e estratégias 
de gestão diversas (Chambers, 1994; Chevalier and 
Buckles, 2013). Neste tipo de contextos as metodologias 
de participação são de determinante importância para 
possibilitar uma discussão clara que abranja tanto quanto 
possível os diversos interesses e opiniões (Tompkins 
et al., 2008). No caso dos municípios de Ílhavo e Vagos, 
estes interesses já haviam sido tornados transparentes 
através de projetos de investigação participativos como 
o CHANGE (Schmidt et al., 2014, 2013). O foco da 
equipa de investigação residiu em procurar utilizar 
metodologias de participação para construir visões 
e estratégias conjuntas de adaptação às alterações 
climáticas, ao invés de utilizar a participação apenas para 
debater e identificar/mapear opiniões. Esta é uma das 
claras lacunas na área do conhecimento de metodologias 
de participação e da sua utilização na adaptação às 
alterações climáticas (Few et al., 2007; Leeuwis et al., 
2000; Measham et al., 2011). Adicionalmente, o processo 
participativo foi acompanhado e seguido de um trabalho 
de análise técnica que permite desenvolver materiais e 
conhecimento, bem como discutir e avaliar os resultados 
no detalhe adequado para planear a implementação.
A aplicação no caso de estudo da abordagem da 
investigação-ação participativa e do método do SWAP 
consistiu nas seguintes etapas:

1) Reunião com parceiros locais para desenvolver em 
conjunto o processo (2013):

a. Na investigação-ação participativa, a criação de 
um grupo local de investigação é importante para 
que o processo seja apropriado pelas partes inte-
ressadas e não considerado como algo externo ao 
contexto real. Um grupo representativo da diversi-
dade das partes interessadas deve poder contribuir 
ao máximo para co-desenhar a metodologia a im-
plementar, e não apenas ser informado de como o 
processo participativo vai decorrer. Desta forma, 

a metodologia implementada, bem como os seus 
resultados, passa a ser fruto do trabalho de todos 
os participantes, o que potencialmente garante um 
maior envolvimento de todos na proposta de solu-
ções, bem como na apropriação final das soluções 
encontradas. 

b. Alguns agentes chave foram integrados desde o 
início, nomeadamente a Universidade de Aveiro, 
os Municípios de Ílhavo e Vagos, a Comunida-
de Intermunicipal da Região de Aveiro, a Admi-
nistração do Porto de Aveiro, a CCDR-Centro, a 
Agência Portuguesa do Ambiente, a associação de 
residentes da Barra e a associação dos concessio-
nários de praia. A identificação destes stakehol-
ders foi feita com base no projeto de participação 
anterior (CHANGE), mas também recorrendo à 
técnica de bola-de-neve em que cada stakeholder 
contactado sugere outro que considera relevan-
te. Esta técnica permitiu identificar os restantes 
stakeholders convidados para os momentos de 
disseminação e workshops de Alternativas AB-
C+D. Adicionalmente os parceiros foram incluí-
dos em várias decisões como a escolha dos cri-
térios a usar na análise multi-critério, a escolha e 
desenho das narrativas, a escolha do local e data 
para os workshops, revisão do trabalho final, orga-
nização de sessões de divulgação e apresentação 
de resultados, entre outros.

2) Estado da arte da adaptação costeira às alterações cli-
máticas (2012-2014):

a. O trabalho de investigação começa pela análise e 
compilação do conhecimento e experiência exis-
tente. Este passo é essencial para garantir que as 
discussões e decisões são informadas pelo conhe-
cimento disponível, desde o nível local ao interna-
cional, informando os participantes e os decisores 
relevantes no processo de planeamento que se pro-
põe. Este passo é ainda importante para garantir 
a qualidade de todo o processo, assegurando que 
todo o conhecimento, proveniente quer do foro 
técnico-científico, quer da experiência de vivência 
no local, é integrado no processo e no debate de 
construção informada de planos e decisões.

b. O estado da arte beneficiou, além de toda a infor-
mação científica já publicada, dos resultados dos 
projetos de investigação ADAPTARia e CHAN-
GE, que decorreram na mesma área de estudo e 
forneceram mapas dos riscos de cheia, previsão da 
linha de costa, galgamento e inundação marítima 
até ao ano 2100. A experiência local da Universi-
dade de Aveiro foi incluída no projeto, bem como 
a do Instituto Deltares e do Danish Board of Tech-
nology, internacionalmente reconhecidos na utili-
zação dos Adaptation Pathways para a adaptação 
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costeira na Holanda e na utilização do Scenario 
Workshop, respetivamente. A coordenação deste 
processo foi desenvolvida pelo grupo de investi-
gação CCIAM da Universidade de Lisboa.

3) Disseminação e debates públicos dos cenários climá-
ticos, impactos e medidas de adaptação (8 Fevereiro 
e 8 Março de 2014):

a. A disseminação junto dos participantes e partes 
interessadas é considerada muito importante para 
conseguir que os participantes conheçam os con-
ceitos da adaptação às alterações climáticas, bem 
como as causas e as soluções para os problemas 
da erosão costeira. Este conhecimento permitirá 
que a participação nos Workshops de Alternativas 
ABC+D seja mais eficiente e eficaz, diminuindo 
a necessidade de explicar novamente conceitos, 
problemáticas e soluções disponíveis conhecidas. 

b. No caso de estudo, a disseminação decorreu ao 
longo de meses e foi realizada por várias entida-
des, devido, entre outras razões, às tempestades 
marítimas que ocorreram no inverno de 2013-
2014. Adicionalmente o projeto associou-se à 
Delegação de Aveiro da Ordem dos Engenheiros 
para apresentar e discutir em dois seminários os 
resultados dos projetos ADAPTARia e CHANGE 
e apresentar o projeto BASE, bem como as estra-
tégias de adaptação na Holanda, e de forma resu-
mida, o conhecimento disponível existente para o 
local de estudo. 

4) Workshop de Alternativas ABC+D: Crítica e Visão 
(10 Abril de 2014):

a. O primeiro Workshop de Alternativas ABC+D é 
igual ao primeiro dia de um Scenario Workshop 
(Andersen and Jæger, 1999) e tem como objetivo 
juntar todas as partes interessadas e com poder (de 
decisão e ação) sobre um dado território, para criar 
uma visão conjunta para o futuro. Mais concreta-
mente este workshop junta entre 30 a 40 partici-
pantes durante um dia inteiro de trabalho, tendo 
como um dos momentos-chave a apresentação de 
três alternativas - A, B ou C - para o futuro do 
território em causa. Estas alternativas são desen-
volvidas numa narrativa que ficciona como será o 
futuro do território até ao ano de 2100 caso se esco-
lha no presente a alternativa A, B ou C. Perante as 
três alternativas, os participantes são convidados a 
criticar e procurar chegar à sua própria visão. Es-
tas discussões são realizadas em grupos de cerca 
de 6 pessoas, que durante uma manhã encontram 
uma visão conjunta e a apresentam aos restantes 
grupos. Durante a parte da tarde os participantes 
desenvolvem essa visão no mapa procurando ser 
o mais concretos possível, nomeadamente nas 

opções/medidas de adaptação a implementar no 
futuro e a sua localização. No final do dia procu-
ra-se chegar a uma solução de consenso entre os 
vários grupos e participantes através do mínimo 
denominador comum. As propostas que não forem 
consensuais (estarem no mínimo denominador co-
mum) desde o início são clarificadas e debatidas 
para procurar um eventual consenso ou, pelo me-
nos, o consentimento de todos os participantes.

b. No troço em estudo (Praia da Barra – Praia do 
Areão), o método foi aplicado da forma descrita 
acima com algumas especificidades. No início do 
workshop foi efetuada uma apresentação síntese, 
referindo-se as várias causas e soluções para os de-
safios da erosão costeira e alterações climáticas no 
troço, bem como os pressupostos necessários para 
que o trabalho do grupo fosse eficaz e construtivo. 
Desses pressupostos destacam-se o apelo para não 
focar a discussão no passado e em qual das causas 
da erosão costeira teve ou tem um maior papel na 
vulnerabilidade da região. Essa discussão, embo-
ra interessante mas cuja reflexão deveria ocorrer 
noutro local, poderia impedir a construção criativa 
de visões conjuntas e a procura conjunta de solu-
ções consensuais tendo em conta a vulnerabilidade 
atual e futura face às alterações climáticas. As três 
alternativas apresentadas para o troço em causa 
foram: A – Remediar, B – Proteger, C – Relocali-
zar. A alternativa A significa não planear a adapta-
ção às alterações climáticas e remediar (adaptação 
autónoma) sempre que existir um desastre natural 
como por exemplo uma cheia ou galgamento com 
inundação marítima e destruição de infraestrutu-
ras. A alternativa B consiste em proteger todo o ter-
ritório da erosão costeira e fenómenos climáticos 
(adaptação planeada tipo “hold the line”), através 
de intervenções de defesa costeira, assumindo que 
existem recursos financeiros para tal e assumin-
do os impactos secundários dessas intervenções. 
Discutiram-se alternativas de diferentes obras de 
defesa costeira (não introduzindo areia no sistema 
costeiro e apenas condicionando a localização do 
problema, por defesa de uma parte do território em 
detrimento de outra) ou de alimentação e reforço 
de dunas, praia e da deriva litoral, com sedimentos 
provenientes de dragagens portuárias e dos canais 
da ria de Aveiro. A alternativa C significa acomo-
dar as alterações climáticas (adaptação planeada 
tipo “acomodação”) deixando o mar avançar sobre 
o território, o que neste caso específico significa 
deixar o mar ligar-se à Ria de Aveiro ao mesmo 
tempo que se relocalizam as infraestruturas que 
ficam em zonas vulneráveis à erosão costeira e su-
bida do nível do mar. No decorrer do workshop, 
tal como planeado, os participantes criticaram, 
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em grupos, estas alternativas, e definiram os ob-
jetivos e visão para o futuro do território, face às 
alterações climáticas e erosão costeira previstas. 
Durante as apresentações dos grupos foram anota-
dos os aspetos que eram comuns a todos os grupos 
e aqueles que eram diferentes. Aqueles que eram 
comuns foram clarificados, escritos e celebrados 
como constituindo a visão conjunta. Aqueles que 
eram diferentes, na medida do tempo disponível, 
foram debatidos para procurar passar a consen-
so. Este consenso adicional aconteceu em torno 
de uma medida de adaptação que necessitava de 
expropriação de terras agrícolas que, após clari-
ficação e negociação com o proprietário presente, 
passou para visão de consenso. 

5) Desenvolvimento de análise multicritério e caminhos 
de adaptação (Abril-Maio de 2014):
a. A aplicação da metodologia dos Adaptation Pa-

thways e definição dos Caminhos de Adaptação 
implica uma análise das opções e medidas de 
adaptação e a identificação dos tipping points 
ou pontos de viragem de cada medida (Haasnoot 
et al., 2013). Quando uma medida de adaptação já 
não é suficiente para responder a um determina-
do nível de alteração climática, então essa medida 
atingiu o seu ponto de viragem, sendo necessário 
acionar outra medida de adaptação, para conseguir 
obter o mesmo objetivo de adaptação ou proteção. 
Desta forma, a adaptação de uma zona costeira se-
gue um caminho que vai mudando nos pontos de 
viragem que ocorrem cada vez que, por exemplo, 
o nível médio do mar sobe acima de um determi-
nado valor. Os pontos de viragem são assim um 
instrumento que permite criar planos dinâmicos 
em função das alterações climáticas que forem 
ocorrendo, do seu impacte no local e da respetiva 
eficácia das medidas de adaptação. A Análise Mul-
ticritério é um dos métodos mais robustos para 
apoiar a decisão em situações complexas que im-
plicam a integração de vários critérios. A análise 
pode gerar uma pontuação das melhores medidas 
com base na ponderação dos vários critérios entre 
si ou pode ser usada apenas com a pontuação dos 
vários critérios para cada medida sem ponderar os 
critérios entre si (Dodgson et al., 2009). A análi-
se multicritério apoia a definição dos caminhos de 
adaptação por ilustrar e qualificar ou quantificar 
as medidas de adaptação quanto aos critérios ana-
lisados e, consequentemente, ilustrar quais os ca-
minhos mais baratos, mais eficazes, com menores 
impactos secundários ou outros critérios incluídos 
na análise.

b. A análise das medidas de adaptação foi neste caso 
realizada com recurso a uma análise multicritério 
desenvolvida por peritos investigadores (ver Ta-

bela 1). A análise incidiu sobre as grandes opções 
que foram acordadas no primeiro workshop de al-
ternativas. Os critérios foram propostos pelos in-
vestigadores e validados em entrevistas e reuniões 
com as partes interessadas.

c. A identificação dos pontos de viragem de cada 
medida foi também efetuada com recurso a pe-
ritos investigadores e autores deste estudo com 
base nos resultados das projeções de evolução da 
linha de costa modelados no projeto ADAPTARia 
e com base no conhecimento do local. Para utilizar 
adequadamente os pontos de viragem é necessário 
analisar zonas que tenham um conjunto de condi-
ções homogéneas, que sofram de forma idêntica 
os impactes das alterações climáticas e que reajam 
de forma idêntica às medidas de adaptação. Como 
tal foram identificadas cinco áreas homogéneas 
(ver Figura 3) no que diz respeito à evolução da li-
nha costeira e risco de galgamento, sendo que para 
cada uma delas foram criados diferentes caminhos 
de adaptação. A Figura 4 mostra os tipping points 
identificados para um dos cinco sub-troços defini-
dos para o troço Barra-Areão.

Workshop de Alternativas ABC+D: Caminhos de 
Adaptação (15 Maio de 2014):
d. O segundo dia de workshop consiste em esco-

lher a estratégia para implementar a visão de fu-
turo acordada no workshop anterior e planear 
ao máximo a implementação gerando um grupo 
que prossiga com o processo de adaptação. Neste 
workshop, também de um dia, são apresentados 
aos cerca de 30 a 40 participantes (no máximo), 
são apresentados os caminhos de adaptação e a 
análise multicritério e selecionam-se as opções e 
medidas de adaptação através dos caminhos de 
adaptação, criando assim uma estratégia de cur-
to (2015-2025), médio (2025-2040) e longo prazo 
(2100), em função daquilo que ocorrer nas altera-
ções climáticas. Posteriormente pode-se desenvol-
ver um plano de adaptação mais concreto.

e. Foram apresentados aos participantes vários ca-
minhos de adaptação para cinco sub-troços distin-
tos do troço Praia da Barra – Praia do Areão. Os 
participantes puderam escolher qual o sub-troço 
pelo qual tinham mais afinidade e, nessa mesa de 
trabalho, escolher ou desenhar um novo caminho 
de adaptação, definindo assim uma estratégia de 
adaptação para o sub-troço. Os participantes pu-
deram conversar entre mesas para articular as es-
tratégias entre os vários sub-troços. Por fim, foi 
feita uma apresentação sobre possíveis fontes de 
financiamento para a adaptação e foi pedido aos 
grupos que realizassem um plano de adaptação até 
ao ano de 2025 com base no mapa de 2025 que 
resultou do seu trabalho conjunto.
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Ação Custos Manutenção Eficácia Efeitos 
secundários

Incerteza
Investimento Manutenção

1. FORNECER SEDIMENTOS AO LITORAL
1.1 Alimentação artificial de praias
Dragagens portuárias: 
Meios marítimos €€€ €€€

Em função de 
resultados de 

monitorização, 
mas com 

peridiocidade 
elevada

**** +++ !!

Dragagens portuárias: 
Meios rodoviários €€€ €€€ **** ++ !!

São Jacinto €€€€ €€€€ **** +++ !!
Áreas florestais vizinhas €€€ €€€ **** ++ !!!
Dragagens offshore €€€€€ €€€€€ ***** +++ !!
1.2 Reforço do sistema dunar/diques de areia
Canal de Mira €€ €€ Em função de 

resultados de 
monitorização

**** ++ !!
Dragagens portuárias €€€ €€€ **** ++ !!
Geotêxteis €€€€ €€ **** ++ !!!

2. RELOCALIZAR E CONDICIONAR O USO DO SOLO
2.1 Relocalizar / 
Expropriar de forma 
progressiva as frentes 
agrícolas

€€€ € - ** -- !!

2.2 Relocalizar de forma 
progressiva as frentes 
urbanas

€€€€ € - ** --- !!!

3. PROTEGER
3.1 Esporão €€€ €€ 3 em 3 anos ** -- !!
3.2 Obra longitudinal 
aderente €€€ €€ 2 em 3 anos *** - !

3.3 Quebramar 
destacado €€€€€ €€€ Não há 

conhecimento **** - !!!!

3.4 Paliçadas € € 2 em 2 anos * + !
3.5 Passadiços € € 2 em 2 anos * + !

4. OUTRAS MEDIDAS
4.1 Reconfigurar o 
quebramar sul da Barra €€€€€ €€ - ? ? !!!!!

4.2 Retirar o 5º esporão 
da Costa Nova €€ € - ? ? !!!!!

Tabela 1 - Análise Multicritério das medidas de adaptação realizada com co-autores peritos e tendo por base os diversos projetos, literatura e 
experiência sobre a eficácia (e restantes critérios) das medidas de adaptação. 

Table 1 - Multicriteria analysis of adaptation measures developed by expert co-authors and based on various projects, literature review and 
data from previous experiences to assess the effectiveness (and remaining criteria) of adaptation measures.
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6) Desenvolvimento de uma Análise Custo-Benefício 
dos Caminhos de Adaptação escolhidos (Maio 2014 
– Fev. 2015):

a. A Análise Custo-Benefício (CBA = Cost Benefit 
Analysis) consiste na análise dos custos de adapta-
ção e dos benefícios que resultam da adaptação ao 
longo de um período de tempo, calculando o Valor 
Atualizado Líquido (NPV = Net Present Value) 
e um rácio entre os benefícios e os custos atuali-
zados (BCR = Benefit Cost Ratio) (Pearce et al., 
2006). A equação base da análise custo benefício 
é a seguinte:

 em que t é o tempo, i é a taxa de desconto e o fator 
de desconto é 1/ (1+i). Se a taxa de desconto for 
5%, então o valor de desconto é 1/1.05, ou seja, 
um valor inferior a 1, o que significa que ao longo 
do tempo t, o valor do saldo dos benefícios-cus-
tos vai ser cada vez menos relevante para o Valor 
Atual Líquido. O rácio entre benefícios e custos 
(BCR = Benefit Cost Ratio), quando é superior a 
1, indica que os benefícios são superiores aos cus-
tos e, quando inferior a 1, indica que os custos são 
superiores aos benefícios. Existem vários fatores 
técnicos que tornam a CBA uma análise variável e 
subjetiva, como sejam a definição da taxa de des-
conto ou a dificuldade em valorar os valores de 
não uso ou uso futuro de determinados bens ou 
serviços para os quais não existem valores de mer-
cado. Apesar destes fatores e dificuldade, a CBA 
constitui uma ferramenta de apoio à decisão muito 

Figura 3 - (Mapa de fundo) Mapa do troço Barra-Areão com projeção da evolução da linha de costa para os anos 2040, 2070 e 2100 em 
cenário de alterações climáticas com subida no nível do mar de 0,62 m em 2100 e erosão costeira. Fonte: (Dias, J.M e Alves, F.L, 2013). (A 

vermelho) Identificação dos sub-troços homogéneos definidos para a criação dos caminhos de adaptação. 

Figure 3 - Map of the Barra-Areão stretch with projection of the coastline evolution for the years 2040, 2070 and 2100 in a climate change 
scenario with a sea level rise of 0.62 m by 2100 and coastal erosion areas. Source: (Dias, J.M and Alves, F.L, 2013). (Red) Identification of 

homogeneous coastal sub-stretches, defined for the creation of adaptation pathways.
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Figura 4 - Esquema dos Caminhos de Adaptação para o sub-troço 3 dentro do troço Barra-Areão. A primeira linha ilustra o 
caminho de adaptação da situação atual que não se prolonga para o futuro dado o risco de galgamento que já existe no presente. 

As restantes linhas ilustram caminhos de adaptação com diferentes medidas de adaptação que prolongam para o futuro a 
proteção da costa incluida na visão. Fonte: criado pelos autores a partir da eficácia das medidas de adaptação e a partir da visão e 

objectivos definidos pelos participantes no workshop de alternativas ABC+D: crítica e visão. 

Figure 4 – Graph representing Adaptation Pathways for sub-stretch 3 inside the Barra-Areão stretch. The first line illustrates a 
pathway following current adaptation options, which does not continue in the future, given the already high risk of overtopping. 

The remaining lines illustrate a set of adaptation pathways with different measures, in order to ensure coastal protection and 
the desired outcomes according to the shared future vision for the territory, until the end of the XXI century. Source: created by 
the authors based on the assessment of the effectiveness of the adaptation measures and the vision and objectives defined by the 

participants in the ABC + D alternatives workshop: critique and vision.
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valorizada pelos decisores políticos que pode ser 
usada de forma complementar com outras ferra-
mentas (Sáez and Requena, 2007).

b. Neste caso a CBA foi utilizada para avaliar os Cus-
tos e Benefícios até ao ano de 2050 do Caminho 
de Adaptação escolhido nos workshops de alterna-
tivas. Para tal, foi necessário considerar algumas 
combinações de medidas e variantes técnicas, por 
forma a obter um resultado detalhado e com níveis 
semelhantes de eficácia na adaptação e proteção. 
Esta análise foi desenvolvida pelos investigadores 
após os workshops. A partir desta análise das va-
riantes técnicas foi feita a estimativa dos custos 
da implementação das medidas com base em orça-
mentos disponíveis, na bibliografia e na experiên-
cia dos investigadores peritos envolvidos. A aná-
lise dos benefícios baseou-se essencialmente nos 
Custos Evitados, ou seja, os custos que deixarão 
de existir por se proteger a costa e se evitarem os 
danos que resultariam caso não existisse proteção 
e adaptação.

7) Apresentação pública dos resultados (25 Junho 2015):

a. A apresentação dos resultados aos parceiros locais 
de investigação é considerada no âmbito da abor-
dagem de investigação-ação participativa uma 
parte da metodologia determinante para que os 
resultados que foram desenvolvidos em parceria 
com todos os participantes, instituições e partes 
interessadas possa ser entregue num formato aces-
sível, compreensível e utilizável por todos. 

3. RESULTADOS
O resultado obtido pelo primeiro workshop de 
alternativas foi um conjunto de objetivos e estratégias 
de adaptação acordados entre todos os participantes para 
o futuro do troço Barra-Areão. Estes pontos, além de 
serem acordados por todos, foram ordenados por ordem 
de prioridade de investimento: 

1.  Salvaguardar os aglomerados populacionais e o 
cordão dunar (manter a restinga);

2.  Manutenção das obras de defesa costeira 
existentes;

3.  Alimentação artificial da praia (solução técnica 
para análise);

4.  Reforço do cordão dunar;
5.  Dragagens na ria;
6.  Reforço do caminho do praião e do canal;
7. Quebra-mar destacado (necessita de teste. 

Experiência piloto).

Outras propostas e ideias surgiram do debate e discussão 

em grupos, porém não foram consensuais, tendo-
se considerado que necessitam de mais estudo ou 
debate. Algumas destas propostas são: Relocalização 
progressiva das edificações da primeira linha; Comportas 
na ria; Retirada do esporão nº 5 da Costa Nova do Prado; 
Reorientação do molhe sul da Barra para confinar 
a corrente circular; Praias fluviais; Parque dunar; 
Economia azul; Transferência das areias da zona florestal 
e aproveitamento para zonas agrícolas; Requalificação 
do canal de Mira.
Adicionalmente os participantes colocaram as medidas 
de adaptação no mapa e as medidas consensuais resultam 
no mapa que foi acordado por todos e se apresenta na 
Figura 5.
Os caminhos de adaptação escolhidos pelos participantes 
para cada um dos cinco sub-troços foram compilados no 
esquema da Figura 6 que apresenta de forma agregada o 
caminho de adaptação do troço Barra-Areão. A estratégia 
definida para a adaptação do troço Barra-Areão consiste 
assim essencialmente em: até ao ano de 2100 alimentar 
as praias com areia; até 2070 reforçar as dunas; até 
2025 reforço do enraizamento do esporão da Praia do 
Labrego; até 2025 o estudo com vista à implementação 
de um quebra-mar destacado submerso na Vagueira e da 
reconfiguração do quebra-mar sul da Barra. Durante todo 
o tempo pretende-se efetuar uma manutenção adequada 
às obras de proteção existentes, nomeadamente os 
esporões e obras longitudinais aderentes. 
Uma vez que estas soluções podem apresentar diversas 
variantes técnicas, realizou-se uma Análise Custo-
Benefício do Caminho de Adaptação escolhido para 
o troço Barra-Areão em que se compreenderam três 
cenários possíveis de implementação. Cada um destes 
cenários inclui diferentes combinações das medidas 
escolhidas, bem como diferentes intensidades e 
periodicidades na alimentação artificial de areia (Pereira, 
2014). 
Os três cenários são os seguintes: 

Cenário 1: Alimentação artificial de praia com uma 
média de 1x106 m3/ ano + reduzido reforço do cordão 
dunar + passadiços e paliçadas + extensão da obra 
longitudinal da praia do Labrego (100 m);
Cenário 2: Alimentação artificial de praia com uma 
média de 0,5x106 m3/ ano + médio reforço do cordão 
dunar + passadiços e paliçadas + extensão da obra 
longitudinal da praia do Labrego (200 m);
Cenário 3: Alimentação artificial de praia com uma 
média de 0,1x106 m3/ ano + forte reforço do cordão 
dunar + passadiços e paliçadas + extensão da obra 
longitudinal da praia do Labrego (300 m) + quebra-
mar destacado submerso na Vagueira.
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Além disto, cada cenário tem três variantes – A, B ou 
C – consoante a forma como a alimentação artificial 
é realizada. Em A o volume de m3 de areia é colocada 
anualmente, em B a areia é colocada de dois em dois 
anos e em C é colocada de cinco em cinco anos. 
O desenho destes três cenários foi baseado nalguns 
trabalhos, cálculos e análises que importa apreciar para 
melhor entender a eficácia obtida na proteção da costa 
em causa com os cenários propostos. O cenário 1 define 
que a alimentação artificial de areia, com cerca de 1 
x106 m3 / ano, é suficiente para conter a erosão costeira 
em cenário de alterações climáticas. Esta afirmação 
é baseada na modelação numérica efetuada no projeto 
ADAPTARia, em que se calculou que o volume de 
sedimentos transportado por ano na linha de costa a sul 
da Barra é de cerca de 0,9 x106 m3 / ano. 
O facto de vários autores estimarem para a costa 
noroeste portuguesa um valor médio de 2x106 m3/ano 
de sedimentos transportados pelo clima de agitação 
marítima, ilustra a incerteza significativa que existe 
quanto a estes valores. Em termos aproximados e com 
base na modelação numérica efetuada, considera-se que 
os sedimentos são transportados de ano para ano entre 
cada praia, ou seja, que os 1 x106 m3 / ano que forem 
adicionados à Praia da Barra irão no ano seguinte estar 

na Costa Nova, no ano seguinte na Vagueira e no ano 
seguinte no Labrego, alimentando assim o sistema como 
um todo. Esta quantidade de sedimentos fornecidos por 
alimentação artificial irá, de acordo com a modelação 
efetuada, impedir a evolução negativa da linha costeira 
em cenário de alterações climáticas, tal como ilustrado 
na Figura 1. 
Por outro lado, este volume de sedimento fornecido 
artificialmente não impede totalmente o risco de 
galgamento, pelo que é necessária a manutenção do 
sistema dunar ou da obra longitudinal aderente da Praia da 
Vagueira. Para mitigar os galgamentos, complementa-se 
a alimentação artificial de areia, nos vários cenários e nas 
localizações mais vulneráveis, com o reforço do cordão 
dunar, com a obra longitudinal de reforço do enraizamento 
do esporão do Labrego e, no cenário 3, com o quebra-
mar destacado submerso na Vagueira. Quanto menor o 
volume de areia utilizado na alimentação artificial para 
manter a linha de costa, maior será o esforço necessário 
para prevenir o galgamento através do reforço das dunas, 
do reforço do enraizamento do esporão do Labrego e da 
obra longitudinal aderente da Vagueira, através de um 
quebra-mar destacado submerso.
A Tabela 2 apresenta os custos das medidas de adaptação 
relativas a estes três cenários de combinações de 

Figura 5 - Mapa do troço Barra-Areão com visão de consenso da adaptação projectada na sua implementação faseada no 2025. Verde: dique 
de protecção contra cheia do lado da Ria. Azul: reforço do cordão dunar. Amarelo: alimentação artificial de praias. Vermelho esbatido: 

esporões e obras longitudinais aderentes existentes e a manter. Vermelho vivo: Obra longitudinal a prolongar através da realização de obras. 
Cor de rosa: Quebra-mar destacado submerso. Cião: obra a estudar no quebra mar sul da Barra. 

Figure 5 - Map of the Barra-Areão stretch showing a consensus view regarding the adaptation plan and its implementation until 2025. 
Green: protection dyke against flooding of the Ria. Blue: reinforcement of the dune system. Yellow: artificial beach nourishment. Red faded: 

maintenance of groins and seawall. Living red: Longitudinal seawall to increase. Pink: Submerged detached breakwater. Cyan: study the 
possibility of an intervention in the south Barra breakwater.
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medidas de adaptação (Pereira, 2014; Roebeling et al., 
2015). Adicionalmente, a Tabela 2 apresenta os custos 
associados aos galgamentos na Praia da Vagueira 
(overtopping Vagueira). Estes custos são posteriormente 
incluídos na análise dos benefícios que inclui além dos 
custos evitados também as alterações no uso do solo 
(Roebeling et al., 2015). 
A Tabela 3 apresenta as somas dos custos e dos benefícios, 
bem como o Valor Atual Líquido (NPV = Net Present 
Value) que soma os custos e benefícios atualizados 
com uma taxa de desconto decrescente que começa no 
presente com 3,0% e termina em 2050 em 1,9% e de 
acordo com a fórmula (1). Adicionalmente é apresentado 
o BCR, rácio benefício custo.
Estes dois valores indicam que, das nove variantes técnicas 
analisadas, a mais benéfica em termos de benefício-

Medida Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Custos
Reforço cordão dunar +1 m por 14 km

= +70.0×103 m3

+2 m por 14 km

= +350.0×103 m3

+3.5 m por 14 km

= +1 050×103 m3

Inv.:  6 €/m3

Manut.: -
Obra longitudinal Labrego 100 m 200 m 300 m Inv.: 8 000 €/m

Manut.: 500 €/m
Paliçadas 14 km 14 km 14 km Inv.: 150 €/m

Manut.:   15 €/m
Alimentação artificial +1.0×106 m3/ano +0.5×106 m3/ano +0.1×106 m3/ano Inv.: 5 €/m3

Manut.: -
Quebramar destacado 
Vagueira

- - 700 m Inv.: 15 000 €/m

Maint.: 1 500 €/m
Galgamento Vagueira 1x/20 anos 1x/4 anos - 3.9 m€/evento
Praia: - Barra +250 m  +438 m +167 m +292 m +  95 m +167 m
 - Costa Nova +200 m  +350 m +133 m +233 m +  76 m +133 m
 - Vagueira +285 m  +499 m +190 m +333 m +109 m +190 m

Tabela 2 - Custos das medidas de adaptação e custo do galgamento na Vagueira (overtopping) nos três cenários de combinação 
de medidas. Fonte: Roebeling et al., (2015). 

Table 2 - Cost of adaptation measures and cost of overtopping in Vagueira for three scenarios combining adaptation mea-
sures. Source: Roebeling et al., (2015).

custo é o cenário 3 com a variante B, que consiste na 
alimentação artificial de areia a cada 2 anos em conjunto 
com o reforço das dunas, reforço do enraizamento do 
esporão da Praia do Labrego e quebra-mar destacado na 
Vagueira, ou seja, uma combinação entre a alimentação 
artificial de areia e as obras direcionadas especificamente 
à prevenção do galgamento.
Por fim, foi realizada uma Análise de Sensibilidade 
aos custos, benefícios e taxas de desconto. A Tabela 4 
apresenta a análise de sensibilidade aos benefícios e a 
Tabela 5 apresenta a análise de sensibilidade aos custos. 
Ambas foram testadas com uma variação de 10% do 
seu valor. Análise de sensibilidade dos custos incluiu 
ainda uma variação positiva de 50%, devido à elevada 
incerteza que existe na estimativa dos custos deste tipo 
de obras na região em causa. 
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Cenário
Custos

(2010 m€)

Benefícios

(2010 m€)

VAL

(2010 m€)

RBC

(rácio)
Cen.1A 142.9 94.1 -48.8 0.66

Cen.1B 146.6 98.2 -48.4 0.67

Cen.1C 157.8 96.4 -61.4 0.61

Cen.2A 76.9 62.9 -14.0 0.82

Cen.2B 78.7 65.6 -13.1 0.83

Cen.2C 84.3 64.4 -19.9 0.76

Cen.3A 53.9 79.8 26.0 1.48

Cen.3B 54.3 81.4 27.1 1.50

Cen.3C 55.4 80.7 25.3 1.46

Tabela 3 - Resultados da Análise Custo Benefício para os três cenários de 
variantes técnicas com taxas de desconto decrescentes (3.0% - 1.9%)  

Fonte: Roebeling et al., (2015). 

Table 3 - Results of the Cost-Benefit Analysis for the three scenarios with tech-
nical variants and decreasing discount rates (3.0% - 1.9%)  

Source: Roebeling et al., (2015).

Cenário
Benefícios -10% Benefícios 0% Benefícios +10%

VAL (2010 m€) RBC VAL (2010 m€) RBC VAL (2010 m€) RBC

Cen.1A -58.2 0.59 -48.8 0.66 -39.4 0.72

Cen.1B -58.2 0.60 -48.4 0.67 -38.6 0.74

Cen.1C -71.1 0.55 -61.4 0.61 -51.8 0.67

Cen.2A -20.2 0.74 -14.0 0.82 -7.7 0.90

Cen.2B -19.7 0.75 -13.1 0.83 -6.5 0.92

Cen.2C -26.3 0.69 -19.9 0.76 -13.5 0.84

Cen.3A 18.0 1.33 26.0 1.48 33.9 1.63

Cen.3B 19.0 1.35 27.1 1.50 35.3 1.65

Cen.3C 17.3 1.31 25.3 1.46 33.4 1.60

Tabela 4 - Análise de Sensibilidade realizada aos benefícios e com taxas de desconto decrescentes (3.0-1.9%).  
Fonte: Roebeling et al., 2015. 

Table 4 - Sensitivity analysis performed on the benefits and with decreasing discount rates (3.0-1.9%).  
Source: Roebeling et al., 2015.
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4. DISCUSSÃO
Relembrando as perguntas de investigação deste trabalho, 
pode-se estruturar a discussão dos resultados nestas duas 
questões.

I. Quais são as opções e medidas de adaptação 
costeiras adequadas para o território costeiro 
dos municípios de Ílhavo e Vagos, especifica-
mente o troço Praia da Barra – Praia do Areão?

As conclusões dos participantes focam-se na alimentação 
artificial de areia em conjunto com o reforço das dunas 
e algumas obras de engenharia pesada para reforçar 
situações pontuais. Esta combinação de medidas de 
adaptação é, com base na modelação e experiência 
dos peritos, considerada eficaz para a proteção dos 
aglomerados populacionais e das dunas, prevenindo 
assim a ligação do mar à Ria e a destruição de 
infraestruturas e usos do solo atuais. Da análise custo 
benefício realça-se o impacte que o galgamento tem na 
componente dos benefícios através dos custos evitados, 
por prevenir de forma muito eficaz a destruição de 
infraestruturas. A alimentação artificial de areia, com 
os volumes indicados, é considerada menos eficaz 
na proteção contra o galgamento, o que diminui o seu 
benefício, chegando mesmo a dar um rácio inferior a um. 
Para tal é determinante o valor de €/ m3 utilizado para o 
cálculo dos custos desta alimentação artificial. O valor 
de 5 €/ m3 parece adequado uma vez que o histórico de 
alimentações artificiais em Portugal  mostra um custo 
observado que variou entre 4 e 6,1 €/ m3 (Pereira, 2014). 
Porém, na apresentação pública destes resultados, um 
membro do público mencionou que a privatização e 
consequente aluguer das dragas fez aumentar estes 
custos e que uma eventual integração no estado destes 

equipamentos poderia reduzir significativamente o custo, 
podendo eventualmente atingir-se um NPV positivo 
apenas com a alimentação artificial de areia. Do ponto de 
vista da análise custo benefício seria também interessante 
considerar maiores volumes de alimentação artificial de 
areia até um ponto em que se considere uma eficácia 
na proteção dos galgamentos semelhante à do quebra-
mar destacado. Por outro lado, existe uma incerteza 
significativa quanto à durabilidade no tempo e aos custos 
de manutenção de um quebra-mar destacado submerso 
por não existir experiência de aplicação desta medida 
nesta região atlântica. A análise custo benefício permite 
concluir que sem a realização do quebra-mar destacado 
podem ser preferíveis outras opções de adaptação não 
contempladas na análise uma vez que estas apresentam 
um valor menor que 1. Por outro lado, apesar de grande 
parte dos benefícios terem sido quantificados, alguns 
poderão ser sempre melhor quantificados, potencialmente 
acrescendo valor como, por exemplo, no que se refere 
ao benefício associado à deriva das areias para reforçar 
praias, a sul do troço analisado ou aos efeitos secundários 
benéficos para o turismo, pesca ou surf do quebra-mar 
destacado submerso. Independentemente destas questões, 
o quebra-mar destacado submerso destaca-se como uma 
medida que, em combinação com outras, apresenta um 
bom rácio custo-benefício por prevenir na sua totalidade 
os galgamentos. Tal facto reforça a necessidade do seu 
estudo em pormenor para potenciar um projeto-piloto de 
implementação desta medida. Por analisar ficam também 
outras combinações de medidas não consensuais entre 
os participantes, como seja a relocalização das primeiras 
linhas da frente ao mar que é interessante comparar do 
ponto de vista de uma análise custo-benefício.

Cenário

Custos -10% Custos 0% Custos +10% Custos +50%

VAL 

(2010 m€)
RBC

VAL 

(2010 m€)
RBC

VAL 

(2010 m€)
RBC

VAL 

(2010 m€)
RBC

Cen.1A -34.5 0.73 -48.8 0.66 -63.1 0.60 -120.2 0.44

Cen.1B -33.8 0.74 -48.4 0.67 -63.1 0.61 -121.7 0.45

Cen.1C -45.7 0.68 -61.4 0.61 -77.2 0.56 -140.3 0.41

Cen.2A -6.3 0.91 -14.0 0.82 -21.6 0.74 -52.4 0.55

Cen.2B -5.2 0.93 -13.1 0.83 -21.0 0.76 -52.4 0.56

Cen.2C -11.5 0.85 -19.9 0.76 -28.3 0.69 -62.1 0.51

Cen.3A 31.3 1.65 26.0 1.48 20.6 1.35 -1.0 0.99

Cen.3B 32.6 1.67 27.1 1.50 21.7 1.36  0.0 1.00

Cen.3C 30.9 1.62 25.3 1.46 19.8 1.32 -2.4 0.97

Tabela 5 - Análise de sensibilidade aos custos e com taxas de desconto decrescentes. Fonte Roebeling et al, 2015. 

Table 5 - Analysis of cost sensitivity and discount rates. Source Roebeling et al, 2015.
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II. O método SWAP – Scenario Workshop e Adapta-
tion Pathways é adequado para facilitar articu-
lação interinstitucional e promover a criação de 
uma visão conjunta para a adaptação às altera-
ções climáticas de territórios costeiros?

A avaliação dos resultados dos workshops foi efetuada 
através de entrevistas aos participantes dos workshops 
em Junho de 2014. Os participantes avaliaram todo o 
processo como tendo elevado sucesso e consideraram 
que os resultados obtidos pelo processo foram positivos 
na medida em que foram obtidos consensos e uma 
visão conjunta. Estes resultados foram considerados 
inesperados e surpreendentes pois existe uma perceção de 
que em situações de conflito de interesses os espaços de 
debate geram mais discordância e debate do que decisões 
e planos conjuntos. Da avaliação realizada com base na 
análise dos resultados e da transcrição dos workshops 
considerou-se também que os resultados obtidos pelo 
método foram de elevado sucesso nos seguintes aspetos:  
i) a qualidade do debate, o envolvimento e capacidade 
dos participantes para construírem visões conjuntas 
e identificarem soluções construtivas; ii) a agregação 
das várias visões numa visão conjunta sem bloquear o 
processo de planeamento nos aspetos não consensuais. 
Para a obtenção destes sucessos destacam-se alguns dos 
fatores de ordem subjetiva que foram importantes: i) o 
envolvimento de todos os participantes e instituições foi 
conseguido por um conjunto de fatores que beneficiaram 
o processo e que foram desde logo as tempestades 
que assolaram o território e que mobilizaram todos 
os media e população para o debate e procura de 
soluções. Adicionalmente, a parceria com a Ordem 
dos Engenheiros – Delegação de Aveiro, facilitou 
a aproximação ao território através dos eventos de 
lançamento do projeto no local, bem como possibilitou, 
após os workshops de alternativas, um workshop de 
seguimento para o brainstorm (tempestade de ideias) 
participado sobre formas de financiamento das medidas 
de adaptação costeira. Importa também referir a parceria 
com a Universidade de Aveiro cuja capacidade técnica 
para dar apoio na análise antes, durante e após os 
workshops, potenciou a qualidade do debate, bem como 
o envolvimento dos stakeholders por ser uma entidade 
de referência na região sobre o estudo da erosão costeira. 
Por fim, realça-se o facto de no início dos workshops 
terem sido apresentados um conjunto de pressupostos 
sobre como as discussões deveriam ser orientadas, 
nomeadamente o não discutir quem foi mais responsável 
pelos problemas do passado, mas sim focar no futuro; 
ii) a criação de uma visão conjunta foi possibilitada 
por existir de facto uma visão partilhada entre todos os 
participantes no que respeita a um conjunto de pontos. 

Existiam, porém, um conjunto de pontos que não 
eram consensuais e que eram bastante interessantes 
e merecem estudo e discussão pública, como é o caso 
da relocalização progressiva das frentes urbanas. 
Considera-se que em todos os casos existirão pontos 
consensuais e pontos divergentes e o método usado, do 
mínimo denominador comum, permitirá sempre criar 
visões conjuntas com grupos grandes. O facto de que um 
ponto que não era consensual ter passado a sê-lo após 
clarificação e debate em plenário ilustra a importância de 
outros fatores como o tempo disponível, a qualidade da 
facilitação e as pessoas envolvidas. Este tipo de resultado 
bem como a amplitude de consensos obtidos pode ser 
melhor ou pior conseguido dependendo da qualidade e 
experiência na facilitação. A facilitação ou moderação 
condiciona a confiança e predisposição do grupo para o 
trabalho e tomada de decisões. O rigor na imparcialidade 
da facilitação, a boa gestão do tempo, a capacidade do/a 
facilitador/a de integrar conhecimento, criar empatia 
e dar o protagonismo aos participantes são alguns dos 
aspetos que melhoram a qualidade da facilitação e que 
foram bem avaliados pelos participantes. 
Na apresentação pública dos resultados em junho de 2015 
o projeto recebeu, de um modo informal, uma avaliação 
bastante positiva pelos parceiros presentes e observou-
se uma apropriação política regional dos resultados 
obtidos, bem como uma vontade de prosseguir com o 
processo de implementação e estudo das medidas que 
ainda necessitam estudo. O facto de os investigadores 
terem desenvolvido o trabalho de investigação e análise 
com base nas opções de adaptação escolhidas pelos 
participantes no primeiro workshop e não seguirem com 
base nos seus interesses de investigação pessoais, tornou 
os resultados de investigação mais úteis e relevantes 
para os decisores e demais partes interessadas. À data 
da publicação deste artigo sabe-se que as soluções que 
têm vindo a ser aplicadas para a proteção costeira estão 
de acordo com estas conclusões obtidas pelo trabalho de 
grupo de consenso.

5. CONCLUSÕES
Do trabalho desenvolvido em parceria com todos os 
autores envolvidos, bem como com todas as instituições 
e participantes dos workshops, conclui-se que é possível 
agilizar a articulação das várias instituições que gerem as 
zonas costeiras com os diversos interesses da sociedade 
civil e dos atores económicos do território, com vista à 
adaptação às alterações climáticas. 
A abordagem da investigação ação participativa com 
recurso ao método do SWAP permitiu apoiar esta 
articulação criando uma visão coletiva para o futuro de 
curto, médio e longo prazo de uma zona costeira com 
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cerca de 20 km de extensão, com a participação de uma 
comunidade intermunicipal, dois municípios, quatro 
freguesias, uma administração portuária, uma agência 
governamental nacional de ambiente, uma coordenação 
regional, proprietários agrícolas, associações de 
moradores, de bares de praia, de conservação da natureza, 
de pescadores, instituições universitárias e proteção civil. 
O sucesso deste processo deve-se ao trabalho conjunto 
de todos os participantes, proporcionado pelo método 
do Scenario Workshop testado com sucesso em vários 
países. Este método combinado com o Adaptation 
Pathways, para potenciar o planeamento dinâmico da 
adaptação às alterações climáticas, permitiu ir mais 
longe, criando uma estratégia coerente com a visão de 
conjunto, e que pode ser acionada de forma progressiva 
no tempo, à medida e à velocidade com que as alterações 
climáticas vão ocorrendo. A análise técnica das medidas 
de adaptação e do custo-benefício permitiu apoiar e 
aprofundar os resultados obtidos de forma participativa 
para apresentar a todos, nomeadamente aos decisores 
políticos, as conclusões tecnicamente validadas, 
desenvolvidas e quantificadas em nove variantes. 
Como resultado deste processo parece observar-se uma 
apropriação política dos resultados que apoiada pelo 
trabalho participativo e científico realizado poderá 
facilitar o planeamento detalhado e a implementação da 
estratégia e medidas de adaptação para este território. 
Como trabalhos futuros importa salientar a necessidade 
de estudar as medidas identificadas durante o processo, 
como o quebra-mar destacado submerso e possíveis 
reconfigurações ou complementos do molhe sul da 
Barra, bem como incluir na análise custo-benefício os 
efeitos na dinâmica de sedimentos a sul até ao porto da 
Figueira da Foz, local onde a dinâmica de sedimentos 
é novamente interrompida. A aplicação deste método a 
territórios mais alargados é também uma das áreas que 
merece investigação e experimentação para continuar a 
desenvolver metodologias eficazes e a várias escalas de 
planeamento participativo para a adaptação às alterações 
climáticas em zonas costeiras.
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RESUMO: Neste artigo, os autores discutem as relações entre a dinâmica populacional, a percepção ambiental e as 
mudanças ambientais em Ilha Comprida, município do Litoral Sul de São Paulo. O estudo de caso de Ilha Comprida 
mostrou que há um processo de erosão acelerada ocorrendo na extremidade norte, o qual ameaça construções e 
a população residente nessa área. Com este estudo buscou-se conhecer e analisar como são percebidos os riscos 
e perigos ambientais e quais ações são realizadas pela população (residente e de veraneio) e pelo governo local 
para enfrentar a erosão na extremidade norte da Ilha Comprida (Ponta Norte). A metodologia aplicada incluiu 
primeiramente uma pesquisa bibliográfica sistemática sobre a área de estudo e sobre estudos geológicos e físicos 
para a compreensão da dinâmica costeira na região pesquisada, análise dos dados censitários para entendimento 
das características sociodemográficas da população em situação de risco ambiental e, por fim, entrevista qualitativa 
realizada com diferentes atores sociais, como moradores, veranistas, gestores e especialistas. Os resultados indicaram 
que a percepção ambiental passa por certa diferenciação entre residentes e não residentes, entre alguns componentes 
da dinâmica demográfica, como sexo, idade e tempo de residência e, esses elementos do perfil demográfico, permitem 
justificar a questão da resistência da população local em aceitar a realocação como forma de adaptação às mudanças 
ambientais em Ilha Comprida. A forma como a população percebe e enfrenta os perigos ambientais está relacionada 
ao envolvimento das pessoas com o lugar, que repercute em suas ações de enfrentamento para lidar com os perigos 
ambientais do município. Os moradores e veranistas permanecem no local e lançam mão de estratégias individuais 
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ou familiares para enfrentar a erosão costeira. Há resistência da população da Ponta Norte em mudar-se de balneário 
mesmo quando suas casas foram atingidas pela erosão ou estão na iminência de serem afetadas. Os resultados 
indicaram ainda que há a necessidade de promover ações de adaptação ao problema da erosão costeira, pois as 
autoridades governamentais não têm planos de gerenciamento em vigor para lidar com os perigos ambientais atuais 
e futuros deste ambiente estuarino-lagunar. 

Palavras-chave: Mudanças ambientais e climáticas; Percepção ambiental; Erosão - Ilha Comprida, São Paulo; Adaptação.

ABSTRACT: In this article, the authors discuss the relations between the demographic dynamics, the environmental 
perception and the environmental changes at Ilha Comprida, a municipality from the southern coastline of São 
Paulo. The case study showed that there is an accelerated erosion process affecting the northeast of the island, 
which is a menace to the constructions and the resident population of this area. The objective of this study was to 
know and analyze how local environmental perception is and which actions are being performed by the population 
(resident and seasonal) and by the local government to face the erosion in the northern end of Ilha Comprida (Ponta 
Norte). Firstly, the methodology applied included a systematic bibliographic research about the study area and the 
geological and physical studies to understand the coastal dynamics of the studied region; secondly an analysis of the 
Brazilian census data for understanding the socio-demographic characteristics of the population in environmental 
risk situation and, finally, qualitative interviews were conducted with different social groups, such as residents, 
visitors, government personnel and experts. The results indicated that environmental perception involves some 
differentiation between residents and non-residents, including some components of demographic dynamics, such as 
gender, age and residence time that were identified in the categories of the research analysis. The way the population 
perceives and faces environmental hazards is related to their attachment to the place, which reflects their actions to 
cope with the environmental hazards of the municipality. Residents and visitors remain in the area and make use of 
individual or familiar strategies to face the coastal erosion. Although people had their houses affected by the erosion 
in the past or they are on the verge of being affected, the community at Ponta Norte are unwilling to move from the 
area at risk. The results indicated that it is necessary to promote actions of adaptation to the coastal erosion because 
the government authorities don´t have management plans in force to deal with the current and future environmental 
hazards of this coastal-estuarine environment. 

Keywords: Environmental and climate change; Environmental perception; Erosion - Ilha Comprida, São Paulo; Adaptation.

1. INTRODUÇÃO
Na atualidade, as mudanças ambientais estão sendo 
aceleradas, sobretudo pela ação humana e, ao mesmo 
tempo que a humanidade altera o ambiente, ela está 
sujeita às consequências dessas mudanças, entre elas os 
impactos das mudanças climáticas atuais decorrentes do 
aquecimento global.
Alterações naturais e também aquelas causadas pela 
ação humana no ambiente estuarino-lagunar ocorrem 
no município de estudo, Ilha Comprida, localizado no 
Litoral Sul de São Paulo. Em um contexto em que as 
mudanças ambientais globais podem acelerar processos 
naturais num futuro próximo ou não tão próximo, as 
áreas costeiras estão entre aquelas mais sujeitas a perigos 
decorrentes dos eventos extremos (como tempestades, 
secas, ressacas do mar, dentre outros), levando em conta 
suas formas de ocupação historicamente assumidas e sua 
interação direta na dinâmica terra-mar.
Os sistemas costeiros são particularmente sensíveis a três 
fatores-chave relacionados às mudanças climáticas: o 

nível médio da água do mar, a temperatura e a acidificação 
dos oceanos. O aumento do nível médio da água do mar 
é descrito pelo IPCC como o risco mais importante para 
os sistemas humanos, pois as áreas costeiras de todo 
o mundo experimentarão impactos como submersão, 
inundações e erosão devido à elevação relativa do nível 
médio da água do mar (Wong e Losada, 2014).
Os processos erosivos na linha de costa são atribuídos 
pelos especialistas a causas naturais e à ação de 
atividades humanas (Souza, 2009a; 2012a; Rijn, 2011; 
Rudorff & Bonetti, 2010). A maioria dos estudiosos, 
no entanto, defende que a principal causa da erosão é a 
elevação do nível relativo do mar durante o último século 
(Souza, 2012a). Sob o ponto de vista da vulnerabilidade 
aos cenários das mudanças climáticas, as áreas com 
evidências erosivas passarão a ter a sua vulnerabilidade 
aumentada (Neves & Muehe, 2008).
No Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo, os 
processos erosivos não são diferentes daqueles que 
ocorrem na maioria dos outros países que enfrentam o 



119

As dimensões humanas das mudanças ambientais: percepção ambiental e estratégias de adaptação em Ilha Comprida – São Paulo

mesmo fenômeno, como a Holanda, os Estados Unidos 
da América e a Austrália, por exemplo. Como aponta 
Souza (2009b), o agravante do Brasil no aspecto da 
erosão costeira em relação a outros países é que ainda 
são embrionárias as diretrizes para a atuação do poder 
público em termos do gerenciamento costeiro para o 
estabelecimento de regras sobre certos usos das praias 
e restrições às intervenções antrópicas na linha de costa.
Estudiosos do tema, principalmente das ciências naturais, 
têm analisado as vulnerabilidades de algumas praias à 
erosão (recuo) e à progradação (avanço) ao longo da costa 
brasileira, como podemos constatar na publicação sobre 
o estado da arte dos estudos costeiros no Brasil “Erosão 
e Progradação do Litoral Brasileiro” (Muehe, 2006). 
Esse tipo de diagnóstico ajuda a identificar as causas 
da erosão (ou progradação) e as demandas específicas 
para a recuperação de cada praia por meio de medidas 
mitigadoras e de gerenciamento costeiro.
Para compreender os processos de dinâmica da população 
e enfrentamento dos perigos ambientais, como a erosão 
costeira, esta pesquisa tem como objetivo analisar como 
são percebidos os perigos ambientais e quais ações são 
realizadas pela população (residente e de veraneio) e 
pelo governo local para lidar com a erosão e outros riscos 
e perigos do ambiente costeiro da Ilha Comprida – São 
Paulo.
A Ilha Comprida como estudo de caso traz elementos 
para a compreensão de questões ambientais mais amplas, 
que ocorrem em âmbito global, a partir de uma análise 
em âmbito local dos riscos e perigos relacionados 
às mudanças ambientais e climáticas, considerando 
principalmente que o município possui uma população 
em expansão e as situações de risco ambiental existentes 
mostram-se preocupantes nesse contexto.

2. CONTEXTO TEÓRICO DO ESTUDO

2.1 Risco e Perigo Ambiental
Adotou-se neste estudo uma abordagem mista do risco (o 
risco calculado e o risco como construção social) que leva 
em conta a experiência dos atores sociais e o contexto 
social no qual as percepções humanas são formadas, mas 
não fica restrita a elas, pois considera também a análise 
objetiva como parte integrante do processamento social 
do risco (Hannigan, 1995; Renn, 2008).
Para Beck (1999a), o risco, além de ter sua dimensão 
natural, física, também possui a dimensão sociocultural. 
Marandola Jr. (2008), em acordo com a teoria de Beck, 
completa defendendo que a dimensão sociocultural dos 
riscos e perigos lhes atribui significado e valor ao mesmo 
tempo em que lhes dá existência. 

Lupton (2006) aponta que para os teóricos da sociedade 
do risco, como Giddens (1990) e Beck (1999a), os 
riscos são objetivos e reais, embora a forma como nós 
respondemos a eles seja sempre mediada através de 
processos sociais e culturais. 
Douglas e Wildavsky (1983, p.1) questionam: “nós 
podemos conhecer os riscos que enfrentamos agora ou no 
futuro?” A resposta que os autores dão a essa pergunta é 
que “não, não podemos e também ninguém pode calcular 
precisamente o risco a ser enfrentado” 1. 
A resposta a essa questão está na abordagem cultural do 
risco de Douglas e Wildavsky (1983). Eles entendem que 
o risco é construído socialmente e apenas dessa forma 
pode ser entendido. Segundo esta dimensão de análise, 
a aceitabilidade dos riscos é mediada pela cultura e pelo 
processo social.
Guivant (1998) observa que Douglas e Wildavsky (1983) 
ressaltam o quanto as pessoas tendem a escolher os 
riscos com os quais querem viver e, portanto, selecionam 
determinados riscos como relevantes, como, por exemplo, 
guerra, poluição, câncer, desemprego. Desse modo, a 
atenção que as pessoas dão a determinados riscos em 
lugar de outros seria parte de um processo sociocultural 
que dificilmente tem uma relação direta com o caráter 
objetivo dos riscos.
Na perspectiva de Beck em trabalhos mais recentes 
(1999b, 2006), alguns riscos trazem problemas 
irreversíveis como, por exemplo, o aquecimento global 
e as mudanças ambientais e climáticas, que são riscos 
muitas vezes invisíveis e incalculáveis, que podem trazer 
consequências incontroláveis citadas pelo sociólogo, sem 
limites espaciais, temporais ou sociais e potencialmente 
catastróficas.
Para este estudo utilizam-se as definições de risco e perigo 
apresentadas por Hogan & Marandola Jr., 2007a, 2007b 
nas quais entende-se que o risco é a probabilidade (nem 
sempre expressada como uma função matemática) que 
um indivíduo/domicílio, comunidade ou lugar estarão 
expostos ao perigo; já o perigo é o fenômeno concreto, 
que causa dano (sempre ocorre na interface sociedade 
e natureza) – os perigos são tangíveis e aparecem na 
experiência das pessoas. 
Desse modo, trabalhamos com o conceito de perigo 
ambiental, pois a erosão costeira tratada na pesquisa é 
um fenômeno concreto que ocorre na área de estudo. 
Entender como as pessoas percebem o ambiente onde 
vivem é o primeiro passo para compreender o seu 
envolvimento com o lugar e, portanto, as suas ações 

1 - Além disso, os autores questionam : “How, then, do people 
decide which risks to take and which to ignore?” (DOUGLAS; 
WILDAVSKY, 1983, p. 1).
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individuais e/ou coletivas frente aos perigos ambientais 
que elas enfrentam. “A percepção é extremamente 
sensível para captar as consequências do envolvimento 
com o lugar e suas nuances, porque está no nível mais 
elementar de relacionamento sensorial do corpo com o 
mundo, desde que se atente para as mediações” (Pinheiro, 
1997; 2006, apud Marandola Jr. & Modesto, 2012).

2.2. Vulnerabilidade, Enfrentamento do Perigo e 
Adaptação
“As pessoas que se recusam a abandonar suas casas 
em áreas de risco permanente ou iminente continuam 
sendo sumariamente consideradas desinformadas 
ou inconscientes dos riscos existentes”. “Por que as 
pessoas ficam e enfrentam o perigo? Será que elas não 
compreendem plenamente o risco ou têm diferentes 
estratégias de enfrentá-lo? São tais pessoas mais 
vulneráveis?”. Essas perguntas propostas por Marandola 
Jr. e Hogan (2007) nos fazem pensar sobre o que 
acontece no caso da Ilha Comprida. Se as pessoas sabem 
dos riscos e perigos existentes na Ponta Norte, por que 
elas permanecem no local mesmo quando suas casas 
são atingidas pelo mar e quais estratégias utilizam para 
enfrentar o perigo da erosão costeira?
A vulnerabilidade, segundo Cutter (1996), é amplamente 
definida como o potencial para perda. É um conceito 
essencial na pesquisa de perigos e é central para o 
desenvolvimento de estratégias de mitigação de perigos 
em nível local, nacional e internacional. Mas a definição 
de vulnerabilidade geralmente está relacionada a fatores 
socioeconômicos, como a falta de acesso a recursos de 
diversas ordens (Cutter et al., 2003; Blaikie et al., 2004), 
ou ainda como ferramenta analítica para descrever o 
estado de vulnerabilidade a dano, prejuízo, impotência 
e marginalidade de ambos os sistemas: físico e social 
(Adger, 2006).
A noção de vulnerabilidade geralmente é definida como 
uma situação em que estão presentes três componentes: 
exposição ao risco; (in)capacidade de reação; dificuldade 
de adaptação diante da materialização do risco (Moser, 
1998, apud Alves, 2006).
Nas Ciências Sociais, as características de uma população 
vulnerável são normalmente descritas em termos de 
status de um grupo social, impotência e potencial de 
exploração (Levine, 2004). Segundo Levine (2004), 
o conceito de vulnerabilidade é extraordinariamente 
elástico, capaz de ser aplicado a qualquer pessoa, grupo 
ou situação.
Hogan et al. (2001) entendem a vulnerabilidade como 
um processo que envolve tanto a dinâmica social quanto 
as condições ambientais. Para os autores, o conceito de 
vulnerabilidade tem atraído estudiosos das mudanças 

ambientais de várias disciplinas, mas apesar disso 
continua existindo pouco consenso sobre definições 
adequadas.
Kelly e Adger (2000) usam o termo vulnerabilidade 
social para dar ênfase à dimensão humana apontada como 
negligenciada em seus próprios trabalhos anteriores 
sobre vulnerabilidade e adaptação. Dessa forma, definem 
vulnerabilidade social em termos da capacidade dos 
indivíduos e agrupamentos sociais para responder a – isto 
é, para lidar com, recuperar ou adaptar-se a – qualquer 
estresse externo colocado em seus meios de vida e 
bem-estar, com foco nas restrições socioeconômicas e 
institucionais que limitam a capacidade de responder de 
forma eficaz2.
A definição de vulnerabilidade social que mais se 
aproxima deste trabalho é a de Cutter e Finch (2008), 
que falam sobre a multidimensionalidade do conceito:

“Social vulnerability is a measure of both the sen-
sitivity of a population to natural hazards and its 
ability to respond to and recover from the impacts of 
hazards. It is a multidimensional construct, one not 
easily captured with a single variable. There is ample 
field-based evidence for understanding the charac-
teristics of people and social groups that make them 
more sensitive to the effects of natural hazards and 
reduce their ability to adequately respond and recov-
er (Cutter & Finch, 2008)”.

Mas será que estratégias e ações em escala local são 
significativas respostas culturais aos riscos e perigos? 
Elas produzem efeitos duradouros e importantes sobre 
a capacidade das pessoas e lugares para se adaptar e 
responder ao perigo?
Quando essa análise é feita no contexto urbano litorâneo 
da Ilha Comprida, além da fragilidade física, identificam-
se diferentes grupos (moradores e veranistas) que estão 
expostos a diferentes riscos e perigos ambientais (ou não) 
e possuem diferentes capacidades de respostas frente aos 
mesmos. Moradores e veranistas enfrentam a questão 
da erosão na Ponta Norte, porém cada grupo possui 
uma capacidade de adaptação diferente ao problema 
e que está muito ligada à relação de pertencimento ao 
lugar. Veranistas que perdem suas casas nem sempre 
as reconstroem no mesmo balneário ou outro balneário 
da Ilha, ao passo que moradores constroem uma nova 
casa, dentre os entrevistados, no mesmo balneário, pois 
consideram esta área do município ímpar para se viver e 
uma das mais preservadas. 

2 - Adaptação nossa do orginal: “we define vulnerability in terms of 
the capacity of individuals and social groups to respond to, that is, 
to cope with, recover from or adapt to, any external stress placed on 
their livelihoods and well-being”  (Kelly; Adger, 2000).
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Os conceitos de adaptação, capacidade adaptativa, 
vulnerabilidade, resiliência e exposição estão inter-
relacionados e têm ampla aplicação na ciência da 
mudança ambiental global (Smit & Wandel, 2006).
Smit e Wandel (2006) definem adaptação no contexto 
das dimensões humanas da mudança ambiental global 
como um processo, ação ou resultado de um sistema 
(domicílio, comunidade, grupo, setor, região, país) para 
lidar melhor com a gestão ou ajuste a alguma mudança 
de condição, estresse, perigo, risco ou oportunidade 
(Smit & Wandel, 2006).
Para se obter uma adaptação bem-sucedida, Adger 
et al. (2005) definem critérios que são importantes em 
termos de sustentabilidade dentro de um futuro incerto. 
Tais critérios são: efetividade, eficiência, equidade 
e legitimidade. A efetividade refere-se à capacidade 
de uma ação de adaptação de atingir seus objetivos 
propostos; a eficiência significa que, embora a adaptação 
implique custos, há também benefícios significativos 
(custo-benefício) que podem não ser econômicos, 
como, por exemplo, a preservação de um patrimônio 
cultural ou de recursos para uso futuro; a equidade e a 
legitimidade significam, da perspectiva dos resultados, 
quem “perde” e quem “ganha” com a ação de adaptação, 
assim como quem decide sobre a ação a ser tomada, ou 
seja, a legitimação dos tomadores de decisão perante a 
sociedade.
A perspectiva da adaptação proposta pelos autores 
acima permite observar que, no caso da Ilha Comprida, 
a adaptação à erosão na Ponta Norte talvez não alcance 
sucesso em termos de valores econômicos, uma vez 
que do ponto de vista do turismo a concentração de 
pessoas está localizada na área central do município, 
porém a adaptação ao problema da erosão na Ponta 
Norte garantiria a preservação da paisagem natural tão 
valorizada por aqueles que possuem casas nesta área e 
também e não menos importante, o equilíbrio natural do 
ecossistema do estuário. 

2.3 Percepção Ambiental
Entender como as pessoas percebem o ambiente onde 
vivem é o primeiro passo para compreender o seu 
envolvimento com o lugar e, portanto, as suas ações 
individuais e/ou coletivas frente aos perigos ambientais 
que elas enfrentam. Os estudos de percepção ambiental 
procuram compreender como os indivíduos percebem, 
analisam e se relacionam com o ambiente em que vivem 
e, principalmente, como eles respondem às situações 
ambientais existentes. 
O conceito de percepção ambiental que mais se aproxima 
da proposta deste trabalho é o proposto por Ingold (2000), 
segundo o qual a percepção ambiental está integrada nas 

práticas de envolvimento das pessoas com o seu entorno, 
na forma com a qual elas se relacionam com o ambiente 
em que vivem, assumindo atitudes ambientais que 
transformam seu próprio espaço. 
Nesse sentido, utilizar a abordagem da percepção 
ambiental na análise microescalar é fundamental para 
o entendimento do perigo ambiental nesta pesquisa que 
investiga o processo ambiental de erosão costeira que 
ocorre na Ponta Norte da Ilha Comprida, e de como 
os grupos populacionais percebem o perigo da erosão 
costeira e o enfrentam, assumindo que tais percepções 
são moldadas pela afetividade com o lugar e pelas 
características socioculturais.
O termo percepção de risco implica a formação de 
um julgamento sobre a seriedade, a probabilidade e a 
aceitabilidade de um determinado evento (Renn, 2008). 
O processamento de sinais físicos e informações sobre 
respectivo evento ou atividade são importantes para a 
formação da percepção de risco, uma vez que, para o 
autor, o risco representa aquilo que as pessoas observam 
em sua realidade e aquilo que elas experimentam. 
Brody et al. (2008) analisam a influência da localização 
e proximidade/distância na percepção do risco, 
especialmente o risco da mudança climática. Eles 
verificam que as pessoas que residem em áreas de maior 
risco expressam maior preocupação ambiental, porque 
experenciam mais os fenômenos de risco ou os perigos, 
fato que irá influenciar diretamente na percepção 
ambiental. Um exemplo disso seriam as pessoas que 
vivem em zonas costeiras ou áreas de alto risco de 
inundação devido à elevação do nível médio da água do 
mar ou ainda lugares de intensa precipitação associada a 
tempestades. Esses fatores, segundo Brody et al. (2008), 
são exemplos de situações que aumentam a percepção 
ambiental associada às mudanças climáticas.
A pesquisa empírica3 na Ilha Comprida mostrou um 
resultado semelhante à dos autores acima citados, pois 
tanto os moradores como os veranistas que vivem o 
perigo da erosão na Ponta Norte, são as pessoas que mais 
percebem e/ou se sentem ameaçadas por algum perigo 
ambiental na Ilha Comprida.

3 - Com a pesquisa qualitativa no município de Ilha Comprida buscou-
se ter um conhecimento mais profundo do local de estudo, conhecer 
os riscos e perigos existentes, ver o cotidiano do lugar e entender, 
por meio das entrevistas qualitativas, a percepção ambiental da 
população residente, da população de segunda-residência, de gestores 
e de especialistas, focalizando a experiência histórica de ocupação do 
lugar e a experiência de vida das pessoas no município e sua região.
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3. ÁREA DE ESTUDO, MATERIAIS E 
MÉTODOS

3.1. Localização
O Complexo Estuarino-Lagunar Iguape-Cananéia, 
também conhecido como Lagamar, engloba os 
municípios de Ilha Comprida, Cananéia, Iguape (Figura 
1) e, ainda, os municípios de Pariquera-Açu, no estado 
de São Paulo, e Paranaguá, no estado do Paraná. Este 
complexo situa-se entre o extremo sul da costa paulista e 
o setor norte da costa do Estado do Paraná e é delimitado 
na porção norte pelo município de Iguape, ao leste pelo 
município de Ilha Comprida, a oeste pela Serra do Mar 
e na parte sul pelas ilhas de Cananéia e do Cardoso. A 
parte norte se liga ao oceano Atlântico por um canal que 
faz a divisa da Ilha Comprida com Iguape denominado 
Mar Pequeno. 
O rio Ribeira de Iguape é a principal fonte de água 
doce do Complexo Estuarino-Lagunar e, pelo conjunto 
de lagunas, braços de mar, baías, estuários, restingas e 
ilhas que formam este complexo, é considerado um dos 
maiores criadouros de espécies marinhas do Atlântico Sul 
pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
e dos Recursos Naturais (IUCN) (Alves, 2007). Esse 
complexo caracteriza-se ainda como uma das regiões 
mais preservadas do litoral brasileiro e também como um 
dos ecossistemas costeiros mais produtivos do mundo, 
além de possuir um significativo conjunto de atributos 
ambientais e culturais, constituídos de cobertura vegetal 
original, manguezais e restingas4.
O Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia 
está inserido em uma área com quatro Unidades de 
Conservação (UC) de Uso Sustentável, sendo uma federal 
e três estaduais: 1. Área de Proteção Ambiental (APA) 
de Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP), que é uma APA 

4 - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Disponível 
em:   <http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-
ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/>. 
Acesso em: 05 de dez. 2014.

federal5; 2. APA Ilha Comprida6; 3. APA Marinha Litoral 
Sul; 4. Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)7 
do Guará – as três últimas são estaduais. Essas unidades 
de conservação e áreas protegidas são importantes 
instrumentos de preservação do ecossistema costeiro e 
da proteção dos recursos existentes e das formas de uso. 
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC)8 define APA como:

“[...] a área em geral extensa, com um certo grau 
de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 
bióticos, estéticos ou culturais especialmente impor-
tantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o pro-
cesso de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais”.

Por meio do Decreto Estadual n. 26.881/1887, quando o 
município ainda não havia sido emancipado, o território 
da Ilha Comprida foi declarado Área de Proteção 
Ambiental (APA). Nesta APA também foi estabelecida 
uma Zona de Vida Silvestre (ZVS) que abrange parte 
significativa do território da Ilha Comprida para a 
proteção das vegetações remanescentes de restingas, 
banhados e dunas (Caus Junior, 2010). Em 1988, o 
Decreto Estadual n. 28.295 suspendeu o licenciamento e 
a aprovação dos parcelamentos de solo na Ilha Comprida 
até que fosse publicada a regulamentação do decreto de 

5 -  A APA de Cananéia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP) criada em 1984 
possui 234 mil hectares e abrange grande parte do Litoral Sul do 
Estado de São Paulo, incluindo parte de seis municípios (Cananéia, 
Iguape, Ilha Comprida, Itariri, Miracatu e Peruíbe) e as ilhas 
oceânicas de Queimada Grande, Queimada Pequena, Bom Abrigo, 
Ilhote, Cambriú, Castilho e Figueiras.

6 - Criada pelo Decreto Estadual n. 26.881, de 11 de março de 1987, 
que declara Área de Proteção Ambiental todo território da Ilha 
Comprida. O Decreto Estadual n. 30.817, de 30 de novembro de 
1989, regulamenta a Área de Proteção Ambiental da Ilha Comprida 
criada em 1987 e declara a mesma APA como de Interesse Especial, 
além disso, cria em seu território Reservas Ecológicas e Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico (ARIE).

7 - A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de 
pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com 
características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros 
da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais 
de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas 
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação 
da natureza. É constituída por terras públicas ou privadas, respeitados 
os limites constitucionais, em que podem ser estabelecidas normas e 
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em 
uma Área de Relevante Interesse Ecológico. Disponível em: <http://
uc.socioambiental.org/uso-sustentavel/area-de-relavante-interesse-
ecologico>. Acesso em: 13 nov. 2014.

8 - Disponível em: <http://uc.socioambiental.org/uso-sustentavel/
area-de-protecao-ambiental>. Acesso em: 13 nov. 2014.

http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/
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criação da APA Estadual. Esta regulamentação ocorreu 
com o Decreto n. 30.817 de 1989, devido à necessidade 
do estabelecimento de diretrizes e normas a serem 
obedecidas na APA da Ilha Comprida, a fim de possibilitar 
sua ocupação sem prejuízos para a manutenção da 
dinâmica dos ecossistemas ali existentes9.
No espaço litorâneo da Ilha Comprida, e no Litoral Sul 
de modo geral, a dinâmica mercantil estava plenamente 
instalada na estrutura fundiária desde a década de 1950. 
Segundo Araripe et al. (2008) e Caus Junior (2010), o 
parcelamento do território da Ilha Comprida é de algo 
entre 80% e 90%, contudo foi apenas na década de 
1970 que dezenas de loteamentos foram autorizados e a 
ocupação teve início mais intensamente, ainda de forma 
não ordenada, pois a legislação para o ordenamento do 
uso do solo e sua ocupação só chegou no final da década 
de 1980 com a criação da APA.
O Decreto Estadual n. 30.817/89, que regulamenta a APA 
da Ilha Comprida, declara a mesma como de Interesse 
Especial e cria, em seu território, Reservas Ecológicas e 
Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). A partir 
dessa regulamentação, a Ilha Comprida foi subdivida em 
vários tipos de zoneamento para fins de uso e ocupação 
do solo e ficaram estabelecidas as responsabilidades 
dos órgãos ambientais e governos locais (Caus Junior, 

9 - Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-ilha-comprida/
sobre-a-apa/>. Acesso em: 12 dez. 2014.

2010)10. Foram então criadas Zonas Urbanizadas (ZU), 
Zonas de Ocupação Controlada (ZOC), Zona de Proteção 
Especial (ZPE), Zona de Vida Silvestre (ZVS) e Núcleo 
de Pescadores (Artigo 2º, incisos de I a V do Decreto que 
regulamenta a APA).
Após a emancipação político-administrativa da Ilha 
Comprida, “de um lado os problemas da Ilha passam 
a ser gerenciados por uma única prefeitura, por outro, 
passa a haver um conflito entre os interesses de um 
território municipal e uma APA Estadual, que ocupa todo 
o seu território” (Caus Junior, 2010).
De acordo com o decreto da APA, na ZPE (onde 
está localizada a Ponta Norte e também onde ocorre 
acentuada erosão costeira) e na ZVS (porção Sul da 
Ilha Comprida), não é permitido parcelamento do 
solo, qualquer que seja sua modalidade, porém essa 
restrição veio apenas em 1989, sendo que boa parte da 
Ilha Comprida, inclusive essas zonas, já haviam sido 
loteadas em décadas anteriores e o município autorizou a 

10 - As Áreas de Proteção Ambiental pertencem ao grupo de unidades 
de conservação de uso sustentável. Constituídas por áreas públicas e/
ou privadas, têm o objetivo de disciplinar o processo de ocupação das 
terras e promover a proteção dos recursos abióticos e bióticos dentro 
de seus limites, de modo a assegurar o bem-estar das populações 
humanas que aí vivem, resguardar ou incrementar as condições 
ecológicas locais e manter paisagens e atributos culturais relevantes. 
Nota-se, portanto, que a ocupação humana não é proibida nas Áreas 
de Proteção Ambiental. Ao revés, o intento da APA é organizar e 
conciliar o desenvolvimento sustentável (Caus Junior, 2010).

Figura 1 - Municípios que compõem o Litoral Sul de São Paulo. Fonte: Fundação IBGE (2010).

Figure 1 – Municipalities located on the southern coast of São Paulo state. Source: Fundação IBGE (2010).

http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-ilha-comprida/sobre-a-apa/
http://www.ambiente.sp.gov.br/apa-ilha-comprida/sobre-a-apa/
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construção de imóveis nessas zonas. “Assim, uma norma 
ulterior não pode prejudicar o direito adquirido e o ato 
jurídico perfeito, ou seja, o Decreto que regulamentou 
a APA não enseja o cancelamento dos loteamentos e 
construções já realizados” (Caus Junior, 2010).
Dessa forma, na Ponta Norte da Ilha Comprida, muitos 
loteamentos de terra foram vendidos desde a década de 
1950 sem considerar a instabilidade da área, onde as 
dinâmicas fluvial e marinha atuam conjuntamente, uma 
área, portanto, onde a ocupação humana está sujeita às 
consequências de processos naturais, como a erosão, 
que vem se agravando ao longo dos anos devido às 
interferências humanas no ambiente costeiro da região.
Em consequência do conjunto de restrições da APA, 
ocorreram uma série de atos administrativos, de bloqueio 
e cancelamento de loteamentos na Ilha Comprida, e há, 
atualmente, muitos pedidos na justiça para regularização 
dos loteamentos (Araripe; et al., 2008).
A Prefeitura Municipal apresentou em 2002 uma 
proposta ao Governo do Estado de readequação da 
APA Ilha Comprida, após estudo realizado em parceria 
com órgãos ambientais (IBAMA, CETESB e Instituto 
Florestal) e ONG (SOS Mata Atlântica), propondo novos 
parâmetros de uso e ocupação do solo, pela qual 30% de 
seu território passaria a ser focado no Plano Diretor (a 
ser elaborado) como área própria à urbanização (Araripe 
et al., 2008).
O entendimento do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
(CONSEMA), segundo Araripe et al., (2008), foi de que 
a proposta de flexibilizar 30% da APA para a ocupação 
urbana geraria um caos ecológico, principalmente nas 
áreas de especial interesse, como mangues, dunas e 
coberturas vegetais, com o consequente avanço da 
especulação imobiliária.
Deste modo, o rezoneamento da APA Ilha Comprida 
se encontra em suspenso e está dependente também da 
conclusão do Plano de Manejo – PM11 (por lei, toda a UC, 
seja de Proteção Integral ou de Uso Sustentável, como no 
caso das APA, deve ter o PM), que é um instrumento 
que possibilita fazer a gestão da unidade de conservação 
dando subsídios para definir, por exemplo, as áreas 
de expansão urbana. Nas entrevistas com gestores e 

11 - Plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso 
da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Portanto, o Plano 
de Manejo se constitui como documento fundamental para a gestão e 
conservação da natureza no território das UC. Fonte disponível em: 
<http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apas/areas-de-
protecao-ambiental-marinha-do-estado-de-sao-paulo/>. Acesso em: 
02 fev. 2015.

especialistas, entretanto, foi detectado que o PM da APA 
do município de Ilha Comprida encontra-se “parado por 
questões contratuais”.
Conhecidas estas questões ambientais da Ilha Comprida 
e sua relação com a dinâmica populacional, nota-se que 
a gestão ambiental é um dos maiores desafios desse 
ambiente costeiro. Há ainda outros instrumentos para 
gestão costeira, como o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (PNGC)12, que também visa o ordenamento 
da ocupação dos espaços litorâneos do país e ainda o 
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC)13, 
regulamentado por um decreto em 2002 que estabeleceu 
como iria funcionar o Gerenciamento Costeiro no Estado 
de São Paulo. Um dos instrumentos do Gerenciamento 
Costeiro é o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE)14 
que, de acordo com o decreto, teria que ser elaborado 
por um grupo setorial tripartite (estado, prefeitura e 
sociedade civil).
O Grupo Setorial do Complexo Estuarino-Lagunar de 
Iguape-Cananéia, responsável pelo ZEE do Litoral Sul, 
tem atuado desde 2010, mas, de acordo com o site da 
Secretaria do Meio Ambiente, as reuniões para discussão 
dos trabalhos, enquadramentos do território em zonas e 
revisão dos pontos mais conflitantes relacionados às APA 
estão em andamento, contudo em processo avançado 
para a elaboração do texto do Decreto15. 
Os instrumentos legais para o gerenciamento costeiro 
existentes no Brasil devem buscar integrar as ações 
federais e estaduais com as dos municípios para o 
ordenamento da ocupação dos espaços litorâneos do 

12 - Instituído pela a Lei n. 7.661, de 16 de maio de 1988, com o 
objetivo de orientar a utilização racional dos recursos da Zona 
Costeira de forma a melhorar a qualidade de vida de sua população e a 
proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. Fonte 
disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/
gerenciamento-costeiro/>. Acesso em: 02 fev. 2015.

13 - Definido pela Lei n. 10.019/98, que estabeleceu a tipologia das 
zonas costeiras, os seus usos permitidos, as atividades proibidas e 
as penalidades a serem aplicadas no caso de infrações. Por fim, 
a Lei estabeleceu que o licenciamento e a fiscalização deveriam 
ser realizados com base nas normas e critérios estabelecidos no 
Zoneamento Ecológico-Econômico, a ser instituído mediante decreto 
estadual, sem prejuízo das demais normas estaduais, federais e 
municipais definidas pelos órgãos competentes. Fonte disponível em: 
<http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/gerenciamento-
costeiro/>. Acesso em: 02 fev. 2015.

14 - O ZEE visa estabelecer as normas que irão disciplinar a ocupação 
do território e uso dos recursos na Zona Costeira, mostrando quais 
atividades seriam mais adequadas para serem desenvolvidas em cada 
zona e com isso visando o desenvolvimento sustentável. 

15 - Disponível em: <http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/
zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-
iguape/>. Acesso em: 02 fev. 2015.

http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apas/areas-de-protecao-ambiental-marinha-do-estado-de-sao-paulo/
http://fflorestal.sp.gov.br/unidades-de-conservacao/apas/areas-de-protecao-ambiental-marinha-do-estado-de-sao-paulo/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7661.htm
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/gerenciamento-costeiro/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/
http://www.ambiente.sp.gov.br/cpla/zoneamento/zoneamento-ecologico-economico/complexo-estuarino-cananeia-iguape/
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país. O PNGC decide sobre a utilização sustentável 
dos recursos costeiros e prevê a necessidade de uma 
área de abrangência na faixa marítima considerando os 
processos de transporte sedimentar costeiro, mas não 
especifica qual deve ser a distância dessa área em relação 
à linha de costa.

3.2 Aspectos Sociodemográficos e Ambientais
O Vale do Ribeira é uma região peculiar por ser uma das 
áreas menos urbanizadas do Estado, com grande parcela 
da população vivendo em áreas rurais e desenvolvendo 
atividades agrícolas de subsistência e extrativistas, 
apresentando sua economia baseada principalmente na 
agricultura (banana e chá), mineração e extrativismo 
vegetal (Hogan et al., 1999).
Historicamente, o Vale do Ribeira é uma das regiões que 
apresenta as menores taxas de crescimento populacional 
do Estado de São Paulo, assim como é uma região de 
baixa densidade populacional no contexto estadual 
(Hogan et al., 1999; Carmo et al. 2012). No caso 
específico dos três municípios que compõem o Litoral 
Sul (Iguape, Cananéia e Ilha Comprida), notam-se as 

mesmas características, como apresentado a seguir.
A população total do Litoral Sul (Tabela 1), em todos 
os períodos analisados (1970/2010), foi a menor dentre 
as três regiões que compõem o litoral do Estado de São 
Paulo (Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul). Do 
mesmo modo, sua taxa geométrica de crescimento anual 
também foi a menor, com exceção do período 1991/2000, 
em que foi maior que a taxa de crescimento populacional 
da Baixada Santista, do Estado de São Paulo e do Brasil. 
Os motivos que sugerem a baixa densidade demográfica 
do Litoral Sul em relação às demais regiões litorâneas 
do Estado de São Paulo podem ser resultantes da 
decadência econômica e/ou dos conflitos fundiários 
que se ampliaram com a implantação das Unidades de 
Conservação na região (Kalinowski, 2011) e ainda da 
distância em relação à capital paulista, que é maior do 
que aquela entre a capital e as demais regiões do litoral 
paulista. 
De acordo com o Censo Demográfico 2010, o município 
de Ilha Comprida possui 9.025 habitantes, havendo, 
como é possível notar pela Tabela 2, um crescimento 
populacional em relação a 2000. Cananéia, por sua vez, 

Unidades Territoriais
POPULAÇÃO TOTAL 

1970 1980 1991 2000 2010
Baixada Santista 653.430 961.243  1.220.249 1.476.820 1.663.082
Litoral Norte 47.999 87.738    147.704  224.656   281.778
Litoral Sul 25.291  31.097     38.081   46.429     50.092

Tabela 1 - População total das três regiões do litoral do Estado de São Paulo (1970-2010).

Table 1 – Total population of the three regions of the São Paulo state coast (1970-2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico 1970, 1991, 2000 e 2010.
Source: Fundação IBGE, Population Census 1970, 1991, 2000 e 2010.

MUNICÍPIOS DO 
LITORAL SUL

                                    POPULAÇÃO TOTAL
1970 1980 1991 2000 2010

Ilha Comprida - - - 6.704 9.025
Cananéia 6.080 7.734 10.144 12.298 12.226
Iguape 19.211 23.363 27.937 27.427 28.841
Litoral Sul 25.291 31.097 38.081 46.429 50.092

Tabela 2 - População total residente dos municípios do Litoral Sul Paulista (1970-2010).

Table 2 - Total population resident in the municipalities of the southern coast of São Paulo state (1970-2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos 1970, 1991, 2000 e 2010.
Source: Fundação IBGE, Population Census 1970, 1991, 2000 e 2010.
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perdeu população e Iguape teve um pequeno crescimento 
populacional no decênio 2000-2010. Esses números 
de volume populacional apresentados para Cananéia e 
Iguape podem ser resultado da emancipação municipal 
ocorrida em outubro de 1991 e seus efeitos contabilizados 
a partir dos Censos 2000 e 2010.
Em termos da taxa de crescimento (% ao ano), Ilha 
Comprida apresentou uma taxa de 3,02% ao ano 
no decênio 2000-2010. Essa taxa de crescimento 
é significativa se comparada a certa estagnação do 
crescimento dos outros dois municípios, Cananéia e 
Iguape, que registraram crescimento de -0,06% e 0,51%, 
respectivamente, nas últimas duas décadas (Tabela 3). 
Estas taxas de baixo crescimento ou crescimento negativo 
podem ser explicadas pela perda de população desses 
municípios devido à emancipação de Ilha Comprida em 
1991. 
Embora o volume da população ainda seja reduzido, o 
rápido crescimento populacional em Ilha Comprida entre 
2000-2010, está relacionado à migração de pessoas para 
este município, pois outros elementos demográficos 
que podem alterar a composição da população, como a 
fecundidade e a natalidade, não apresentaram mudanças 
que pudessem ter levado a esse crescimento significativo 
no período referido.
A Ilha Comprida é um município definido como sendo 
100% urbano16, com 74 km de comprimento, largura que 
varia entre 625 m e 5,3 km e está separada do continente 
pelo Mar Pequeno (Henrique & Mendes, 2001). Em 
1991, foi desmembrada dos municípios de Cananéia e 
Iguape. 
A urbanização mais intensa na Ilha Comprida teve início 
na década de 1960 com a construção da Rodovia Regis 

16 - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) define 
área urbana como sendo área interna ao perímetro urbano de uma 
cidade ou vila, definida por lei municipal.

MUNICÍPIOS DO LITORAL 
SUL

TAXAS GEOMÉTRICAS DE CRESCIMENTO DA 
POPULAÇÃO NOS PERÍODOS (% AO ANO)

1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010
Ilha Comprida - - -   3,02
Cananéia 2,44 2,50 2,16 -0,06
Iguape 1,98 1,64 -0,20  0,50
Litoral Sul 2,09 1,86 2,23  0,76

Tabela 3 - Taxas de crescimento populacional (% ao ano) dos municípios do Litoral  
Sul Paulista (1970-2010).

Table 3 – Population growth rate (annual %) of the municipalities of the southern coast of São 
Paulo state (1970-2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos 1970, 1991, 2000 e 2010.
Source: Fundação IBGE, Population Census 1970, 1991, 2000 e 2010.

Bittencourt (BR-116) que liga São Paulo ao Vale do 
Ribeira e à Curitiba. Nas décadas de 1970 e 1980 houve 
ainda a implantação de projetos de loteamentos que não 
levaram em conta o frágil equilíbrio do ambiente insular 
(Mendonça, 2007). 
A partir do ano 2000, o município passou por grande 
crescimento populacional e aumento do turismo e, 
atualmente, busca conciliar a preservação do patrimônio 
ambiental e cultural com seu desenvolvimento 
socioeconômico (Faustino, 2006).
Turismo, comércio e serviços são as principais formas de 
rendimento na Ilha Comprida, juntamente com o serviço 
público, mas, segundo Queiroz e Pontes (1999), embora 
o turismo tenha favorecido os empregos temporários para 
a população fixa, proporcionou também a especulação 
imobiliária, com a ausência de planejamento urbano, 
e introduziu novos hábitos e costumes, descolados 
daqueles dos nativos. 
Os dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010 
evidenciam a migração como um importante elemento de 
acréscimo populacional na Ilha Comprida, a participação 
do componente migratório no crescimento absoluto da 
população atingiu mais de 97% no período 2000-2010, 
o que sugere a chegada de pessoas que vieram em busca 
de oportunidades de trabalho motivadas pelo comércio, 
serviços, hotelaria e turismo que, além do lazer, envolve 
a demanda da construção civil para casas de veraneio, 
entre outras atividades relacionadas ao turismo em Ilha 
Comprida. 
O Censo 2010 aponta ainda que há mais migrantes 
recentes na Ilha Comprida do que migrantes estabelecidos 
(10 anos ou mais de tempo de residência)17, como mostra 
a Tabela 4. O tempo de residência é um elemento muito 
importante porque diz respeito tanto à experiência 
espacial que a pessoa tem do município – mais tempo, 

17 - Definição adotada pelos autores.
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mais experiência –, que lhe permite conhecer os perigos 
do lugar, quanto às experiências espaciais anteriores que 
a pessoa carrega e traz para o novo lugar, modificando-o 
também (Marandola e Modesto, 2012).18

Os dados dos Censos Demográficos 2000 e 2010, 
por espécie e situação dos domicílios particulares 
permanentes (Tabela 5), apontam que 64% e 62,17% 
dos domicílios respectivamente foram registrados como 
sendo domicílios particulares não ocupados de uso 
ocasional, o que demonstra uma situação de turismo de 
segunda residência. Ainda segundo o Censo 2010, houve 
um aumento de aproximadamente 4.900 domicílios 
particulares em relação a 2000, o que vai ao encontro 
do crescimento populacional do município nesse período 
(Fundação IBGE, 2010).

18 - Para os não migrantes do município onde foi realizada a 
entrevista.

Ilha Comprida Total       %
Menos de 1 ano 554 6,1
1-9 anos 4.211 46,7
10-20 anos 2.306 25,6
Mais de 20 anos 765        8,5
Branco18 1.185 13,1
Total 9.025 100

Tabela 4 - Tempo de moradia da população residente 
no município de Ilha Comprida (2010).

Table 4 – Residence time of the resident population 
in the municipality of Ilha Comprida (2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censo Demográfico 2010
Source: Fundação IBGE, Population Census 2010.

Censo  
Ano Municípios Domicílios 

particulares
Domicílios particulares 

não ocupados vagos

Domicílios particulares 
não ocupados de uso 

ocasional

Porcentagem Domicílios 
particulares não ocupados 

de uso ocasional

Censo 
2000

Ilha Comprida 6.084 144 3.894 64,00
Iguape 4.522 404 971 21,47
Cananéia 11.695 1.416 2.826 24,16
Litoral Sul 22.301 1.964 7.691 -

Censo 
2010

Ilha Comprida 10.993 703 6.834 62,17
Iguape 5.616 495 1.363 24,27
Cananéia 14.466 1.863 3.466 23,96
Litoral Sul 31.075 3.061 11.663 -

Tabela 5 - Domicílios particulares permanentes por espécie e situação do domicílio no Litoral Sul de São Paulo (2000-2010).

Table 5 – Permanent private households by sort and household situation of the southern coast of São Paulo state (2000-2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010.

Source: Fundação IBGE, Population Census 2000 and 2010.

 

Grupos etários

CENSOS DEMOGRÁFICOS

2000
%

2010
%

Homens Mulheres Homens Mulheres
0-14   927   923 27,6   1.088   998 23,1
15-29   852   852 25,4   836   908 19,3
30-59 1.268 1.206 36,9 1.767 1.934 41,0

60 e mais   353   322 10,1   784   710 16,6
Total 3.400 3.303 100 4.475 4.551 100

Tabela 6 - Composição da população residente por sexo e grupos etários em Ilha Comprida (2000-2010).

Table 6 – Composition by sex and age groups of the resident population in Ilha Comprida (2000-2010).

Fonte: Fundação IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010.
Source: Fundação IBGE, Population Census 2000 and 2010.

18 - Para os não migrantes do município onde foi realizada a entrevista.
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A população residente em Ilha Comprida é composta, em 
sua maioria, por pessoas com idades de 0-29 anos a 30-59 
anos (Tabela 6), portanto é uma população jovem-adulta 
em idade ativa. Esses dados da população residente por 
idade, juntamente com os de migração, que mostram 
que 46,7% da população mora há menos de 10 anos 
no município, indicam que as atividades relacionadas 
ao turismo podem ser um atrativo para residir em Ilha 
Comprida, o que corrobora a taxa de crescimento anual 
da população de 3,02% no decênio 2000-2010.
Embora haja uma importante parte da população “recém-
chegada” ao município (menos de 10 anos), há uma 
parcela considerável de migrantes estabelecidos (de 10 
a mais de 20 anos de residência) que formam 34,1% e 
outros 13,1% de não migrantes (naturais). Esse grupo, 
com maior tempo de residência no município, possui 
uma estreita relação de pertencimento com o lugar, assim 
como os veranistas que frequentam a Ilha Comprida 
há mais de 20 anos demonstram o apego ao lugar que 
consideram de beleza natural ímpar conforme revelam 
os resultados das entrevistas qualitativas.
Devido ao envolvimento de moradores e veranistas com 
a Ilha Comprida, eles conseguem identificar diversos 
problemas ambientais que enfrentam no município (que 
é uma Área de Proteção Ambiental - APA), tais como: a 
retirada de areia das dunas, o avanço do mar, a poluição 
do rio Candapuí, o assoreamento do Mar Pequeno, 
problemas na coleta do lixo, a falta de cobertura 100% 
da coleta do esgoto e a erosão acelerada na Ponta Norte.
Com relação ao processo de erosão, estudiosos (Souza, 
1997; Souza & Suguio, 2003) afirmam que os mecanismos 
naturais (morfodinâmica da praia, circulação de correntes 
costeiras, elevação atual do nível relativo do mar) têm 
um papel importante nos processos de erosão costeira, 
embora as ações antrópicas possam acelerar esses 
processos. Intervenções no estuário-lagunar onde está 
localizado o município de Ilha Comprida ocorreram em 
meados dos anos 1800 com a abertura do canal do Valo 
Grande e, nos dias atuais, permanecem as consequências 
das alterações neste ecossistema provocadas pelo grande 
aporte de água doce do Rio Ribeira de Iguape que 
entra no estuário provocando a alteração de salinidade, 
a destruição dos mangues e agravando o processo de 
erosão na desembocadura de Icapara (Ponta Norte da 
Ilha), onde o Mar Pequeno encontra as águas oceânicas. 

3.3 Metodologia
A metodologia utilizada para a compreensão dos 
perigos existentes a partir das experiências dos grupos 
populacionais, suas estratégias de enfrentamento e 
capacidade de adaptação às situações ambientais a que 
estão expostos contemplou: a) pesquisa bibliográfica 

sistemática sobre a área de estudo e sobre estudos 
geológicos e físicos para o entendimento da dinâmica 
costeira na região pesquisada; b) análise dos dados 
censitários para entendimento das características 
sociodemográficas da população em situação de risco 
ambiental; c) pesquisa empírica, com a realização de 
visitas a campo para entrevistas semiestruturadas com 
diferentes atores sociais envolvidos com a área de estudo; 
e d) análise qualitativa do conteúdo das entrevistas que 
permitiu identificar outros perigos ambientais apontados 
por moradores, veranistas, gestores e especialistas.
O estudo qualitativo da percepção ambiental e da 
construção social do risco é uma importante ferramenta 
para descoberta, análise e compreensão dos perigos 
existentes a partir das experiências individuais. Ele é 
revelador da experiência do risco e da relação das pessoas 
com o lugar, dados que só podem ser captados por meio 
de pesquisas em profundidade.
A pesquisa empírica proporcionou a compreensão de 
como se dá a relação entre a população e os fenômenos 
do ambiente onde estão, como a população conhece os 
perigos ambientais aos quais está exposta e promove 
ações de adaptação aos perigos do lugar que ela construiu 
socialmente.
Foram realizadas entrevistas qualitativas com dois grupos 
de informantes: a população residente e a população de 
segunda-residência ou veranistas (Grupo 1) e gestores e 
especialistas com conhecimento técnico sobre o assunto 
(Grupo 2). No total foram realizadas 31 entrevistas com 
o Grupo 1 (23 moradores e 8 veranistas) e 8 entrevistas 
com Grupo 2 (gestores e especialistas). 
Utilizou-se um roteiro de perguntas distinto para ambos 
os grupos, sendo o roteiro do Grupo 1 composto de 
perguntas fechadas e abertas e dividido em quatro blocos 

Figura 2 – Temas do roteiro de perguntas das entrevistas com o 
Grupo 1.

Figure 2 – Themes of the questions script to the interviews with the 
Group 1.
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de perguntas: 1. “Características sociodemográficas” 
do entrevistado e do domicílio; 2. “Características do 
balneário e município”; 3. “Percepção ambiental” e 
4. “Enfrentamento, adaptação e governança do risco 
ambiental”. A partir das questões consideradas “abertas” 
puderam ser feitas as análises de conteúdo das narrativas 
sobre a percepção ambiental do grupo entrevistado.
Sete temas (Figura 2) compuseram o roteiro de perguntas 
do Grupo 1 e esses temas da pesquisa foram agrupados 
posteriormente em categorias de análise.  
Para o Grupo 2 utilizou-se apenas um roteiro de perguntas 
abertas com temas direcionados às questões dos perigos 
ambientais, das mudanças climáticas, da adaptação e da 
governança ambiental.
Os temas abordados no roteiro de entrevistas do Grupo 
2 foram:

a) Os principais perigos ambientais e áreas 
vulneráveis;

b) Impasse do Valo Grande;
c) Mudanças climáticas e a discussão no âmbito 

institucional;
d) Adaptação e estratégias de enfrentamento dos 

perigos ambientais;
e) Governança ambiental;
f) Planejamento considerando os perigos ambientais

Não houve um número pré-determinado de pessoas a 
serem entrevistadas em ambos os grupos. O objetivo 
das entrevistas com o Grupo 2 era dialogar com pessoas 
de diferentes áreas de conhecimento (acadêmico e/
ou técnico), mas que tivessem relação com o tema da 
pesquisa ou com a área do estudo. Procurou-se, também, 
entrevistar gestores do âmbito municipal e estadual 
em suas diferentes atribuições para captar a percepção 
ambiental das diferentes instâncias governamentais.
O trabalho qualitativo realizado na área de estudo foi 
exploratório da questão do perigo ambiental e não teve 
a intenção de ser numericamente representativo da 
população do município, nem dos atores institucionais 
relacionados ao assunto, pois o objetivo do trabalho 
qualitativo foi analisar a percepção ambiental da 
população residente, dos veranistas, dos gestores e de 
especialistas a respeito das questões ambientais do 
município de Ilha Comprida e, a partir daí, conhecer 
as estratégias da população e do governo local para 
enfrentamento dos problemas ambientais existentes e 
que podem ser agravados com as mudanças ambientais 
globais.  
Para as análises dos dados qualitativos obtidos com as 
31 entrevistas do Grupo 1, optou-se pelo uso de uma 
ferramenta computacional, o Nvivo (Nvivo 10), software 

fabricado pela empresa australiana QSR International. 
Nvivo ou NUD*IST é a sigla para “Non-numerical 
Unstructured Data*Indexing Searching and Theorizing”, 
traduzido livremente como “Indexação, busca e 
teorização de dados não numéricos e não estruturados” 
(Barbosa, 2009). 
As funções do Nvivo ou demais softwares para análise 
qualitativa, possuem uma ligação estreita com a 
abordagem de pesquisa como a Grounded Theory, a 
partir da qual é possível fazer a codificação de segmentos 
de textos e, a partir desses dados, sistematicamente 
obtidos e analisados, acrescentar outras perspectivas 
para elucidar o objeto investigado.
A escolha metodológica para a análise das narrativas 
das entrevistas qualitativas foi a Grounded Theory 
(GT), que é basicamente uma teoria fundamentada nos 
dados obtidos na pesquisa qualitativa, ou seja, “significa 
descobrir uma teoria a partir dos fatos” (Moreira, 2007). 
A GT não é uma teoria em si, mas uma estratégia de 
pesquisa, um modo de analisar os dados (Punch, 1998). 
A “Teoria Fundamentada em Dados”, como pode ser 
traduzida para o português a GT, é uma abordagem 
metodológica utilizada na pesquisa qualitativa que 
está relacionada ao Interacionismo Simbólico e à ideia 
de que é possível compreender a realidade por meio 
do conhecimento da percepção do indivíduo, ou seja, 
extrair das experiências vivenciadas por atores sociais 
aspectos significativos para a compreensão da realidade 
a partir da percepção que certo contexto ou objeto tem 
para a pessoa, possibilitando desenvolver e interligar 
constructos teóricos (Dantas et al., 2009).
Utiliza-se a GT quando se quer “compreender fenômenos 
ou se pretende descrevê-los de acordo com o ponto 
de vista do sujeito” (Nico et al., 2007). Esses autores 
lembram ainda que as pesquisas na perspectiva da GT 
envolvem alguns aspectos, como: necessidade de ir a 
campo para descobrir o que está ocorrendo; a relevância 
da teoria, baseada nos dados, para o desenvolvimento 
de uma disciplina que tenha como base a ação social; a 
complexidade e a variabilidade do fenômeno e da ação 
humana; a crença de que as pessoas são atores e têm 
papel ativo em resposta às situações problemáticas (Nico 
et al., 2007).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Ilha Comprida, a população residente e os veranistas 
percebem o perigo da erosão por meio dos sinais físicos 
e informações sobre o processamento do evento que elas 
observam no cotidiano e pela própria experiência do 
perigo quando perdem suas casas.
O processo de erosão e avanço do mar que vem 
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Figura 3 – Residências destruídas pela erosão costeira na Ponta Norte de Ilha Comprida (2013). 
Fonte: Francine Modesto dos Santos, Pesquisa de Campo, 2013.

Figure 3 – Houses destroyed by costal erosion at Ponta Norte of the Ilha Comprida (2013).  
Source: Francine Modesto dos Santos, Fieldwork, 2013.

Figura 4 - Residências destruídas pela erosão costeira na Ponta Norte de Ilha Comprida (2014). 
Fonte: Arquivo de Roberto Frozza, 2014.

Figure 4 – Houses destroyed by costal erosion at Ponta Norte of the Ilha Comprida (2014). 
Source: Photos of Roberto Frozza, 2014.
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ocorrendo na Ponta Norte ao longo dos anos tem 
destruído residências e vegetação, obrigando moradores 
e veranistas a deixarem suas casas (Figuras 3 e 4).
De acordo com relatos dos moradores e veranistas 
nas entrevistas realizadas na Ponta Norte, houve um 
avanço significativo do mar em direção ao continente 
(aproximadamente cinco quadras de ruas em alguns 
trechos da Ponta Norte) nos últimos 20 anos e os 
moradores têm como medida as casas que já foram 
destruídas e a distância que essas casas tinham em 
relação à praia.

“O mar avançou demais, antigamente era esporádico. 
Nos últimos anos foi aumentando. Antes uma casa 
caía e demorava pelo menos uns cinco anos... quando 
a gente comprou aqui era a uns 500 metros do mar e 
a gente comprou já meio longe por causa da maresia, 
etc... mas não adiantou, agora já está mais perto, nem 
sei quantos metros”. (Entrevista #3.07_veranista)

“Sim, está avançando e não tá parando. Antigamente 
vinha e voltava, agora não tá parando não”. (Entrevista 
#3.12_morador).

“Sim, o nível do mar subiu com certeza. Bem lento, 
mas está acontecendo”. (Entrevista #3.13_morador)

“Sim, eu percebi que sim. E a faixa de areia também 

era bem maior do que está agora”. (Entrevista #2.06_
morador)

Para o lado lagunar, o Mar Pequeno que faz a divisa 
da Ilha Comprida com o continente também sofre um 
processo erosivo acentuado de suas margens, assim 
como para o lado oceânico, nesta mesma Ponta Norte. 
O que moradores e veranistas têm feito para enfrentar 
o problema do desbarrancamento das margens do Mar 
Pequeno, além de reclamações formais à administração 
municipal com relação à erosão na Ponta Norte, é 
mobilizar seus próprios recursos, colocando pneus e 
sacos de areia (Figura 5).
Essas ações de adaptação ao perigo da erosão costeira 
não ocorrem em conjunto com o governo local, são ações 
individuais e familiares isoladas e, inclusive, quem perde 
as residências na Ponta Norte também acaba arcando 
com seus prejuízos.
Portanto, no caso da Ilha Comprida, vimos que existe 
alguma resiliência em suportar os impactos do avanço 
do mar e da erosão por parte da população que reconstrói 
suas casas ou se desloca para outro local. Porém, essas 
ações são individualizadas, não há nenhuma ação 
conjunta destes com a administração pública, de forma 
que esta assuma o problema de forma efetiva (pelo 
menos isso não ocorreu até o momento da realização da 

Figura 5 – Pneus colocados nas margens do Mar Pequeno – Ponta Norte.  
Fonte: Francine Modesto dos Santos, Pesquisa de campo, jan. 2014.

Figure 5 – Tyres in Mar Pequeno´s edge at Ponta Norte.  
Source: Francine Modesto dos Santos, Fieldwork, Jan. 2014.



132

Francine Modesto dos Santos & Roberto Luiz do Carmo (2017)

pesquisa). 
O cruzamento dos dados sobre a distância da residência 
à praia e/ou Mar Pequeno e do tempo de residência, ou 
tempo que possui a casa no município, com a percepção 
de estar em área de risco mostrou que a distância em si 
pouco tem influência na percepção do risco ambiental. 
O tempo da experiência do risco preocupa quem está 
há menos tempo no município e também quem está na 
Ponta Norte como mostram os relatos a seguir.
Quando analisados os dados da distância da residência 
dos entrevistados até a praia ou Mar Pequeno e se eles 
consideram estar em uma área de risco, observa-se que 
a distância em si não é um fator que parece determinar a 
percepção de risco ambiental. O balneário onde o morador 
ou veranista se encontra é um fator mais determinante da 
percepção sobre “viver em área de risco”, ou seja, para 
as pessoas que têm casas ou vivem na região central do 
município, o perigo maior está na Ponta Norte, onde 
ocorre a erosão costeira e a destruição das casas: 

“Não, nesse pedaço não, porque nunca vi nada 
acontecer”. (Entrevista #2.13_morador_centro)

“Não, aqui é mais seguro que a Ponta da Praia”. 
(Entrevista #3.05_veranista_centro)

De modo geral, a maior parte dos entrevistados considera 
seguro o local onde vivem, mas de certa forma avaliam 
que em longo prazo essa situação pode mudar. Nas 
entrevistas responderam afirmativamente para a questão 
se consideram estar em área de risco apenas quem está 
na Ponta Norte. Para os moradores e veranistas da Ponta 
Norte, que estão a menos de 50 m do Mar Pequeno, não 
há dúvidas de que estão vivendo em uma área de risco 
e, neste caso, a percepção sobre área de risco é devida 
à proximidade com o perigo de desbarrancamento das 
margens do rio. 

A análise do tempo de residência ou tempo que possui 
a casa na Ilha com a percepção de estar em uma área 
de risco mostrou que a percepção dos moradores 
residentes há muito ou pouco tempo no município – e 
também com relação à percepção dos proprietários não-
moradores, ou seja, os veranistas – tem uma diferença 
pouco significativa. Tanto moradores como veranistas, 
inclusive os que recém-adquiriram imóvel no município, 
mostraram uma estreita relação de envolvimento com o 
lugar devido à tranquilidade que encontram e que para 
eles se torna o principal motivo pelo qual escolheram 
o município tanto para morar como para se ter casa de 
veraneio. 
As pessoas com tempo de residência ou casa de veraneio 
há até nove anos no centro e balneários próximos 
responderam que não consideram estar em “área de risco”. 
A mesma resposta foi dada nas entrevistas de quem mora 

ou tem casa há mais de 10 anos / 10-20 anos ou mais 
de 20 anos (no caso, aqui se incluem os não migrantes) 
tanto na área central como na Ponta Norte. Apenas 
responderam afirmativamente à pergunta, dizendo que 
consideram que a sua residência está localizada em uma 
área de risco, quem mora ou tem segunda-residência na 
Ponta Norte há menos de 10 anos, quem está próximo 
do Mar Pequeno ou quem já perdeu sua casa – e quanto a 
estes dois últimos, podem ter ou não mais de 10 anos de 
tempo de experiência do risco.
Hernández et al. (2007), Nielsen-Pincus et al. (2010), 
Marandola Jr. e Modesto (2012) mostram que o tempo 
de experiência com o lugar possui uma associação não 
linear, mas crescente e positiva com o envolvimento, 
a identidade e a dependência com/do lugar. Portanto, 
o tempo de residência e sazonalidade da residência 
contribuem para fortalecer os laços de confiança e de 
proteção do próprio lugar (Nielsen-Pincus et al., 2010).
As respostas dos entrevistados sobre a quem recorreriam 
se algum perigo ambiental atingisse suas casas foram 
predominantemente a primeira alternativa: sozinhos 
com recursos próprios, tanto para veranistas como 
para moradores da Ilha Comprida. A segunda forma 
de enfrentamento mais respondida foi a Defesa Civil/ 
Prefeitura, em que alguns entrevistados mencionaram 
que tentariam algum tipo de indenização.

“Sozinho. Se acontecer devagar usaria os próprios 
recursos, mas se fosse um desastre ambiental 
recorreria à família em primeiro lugar e em segundo 
lugar à prefeitura”. (Entrevista #2.12_morador)

“Sozinho, não dá para esperar por ninguém, lá em 
Cubatão o desastre que aconteceu há 20 anos era para 
o governo ter tirado aquele pessoal de lá”. (Entrevista 
#2.11_morador)

“Eu ia primeiro na prefeitura, porque o pessoal está 
recebendo valores de imposto. E depois ia tentar se 
reerguer sozinho né. Eu ia procurar construir em 
outra área da Ilha, mas não aqui na Ponta da Praia”. 
(Entrevista #3.11_veranista)

Na percepção dos entrevistados, as respostas sobre quem 
deveria oferecer suporte de modo mais efetivo mostraram 
que, de um lado, moradores e veranistas consideram 
que a prefeitura é quem deve dar suporte no caso da 
residência ser atingida por algum perigo ambiental.
De outro, há moradores que não concordam que a 
prefeitura deveria dar suporte e condenam qualquer 
“ação assistencialista” (palavras dos entrevistados). Para 
esses, ninguém tem culpa sobre o fenômeno que ocorre 
na Ponta Norte. Alguns chegam a citar o fato de o governo 
local não ter recursos que viabilizassem uma obra do 
porte exigido para conter a erosão costeira, portanto teria 
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que recorrer a outras instâncias governamentais.

“Acho que a prefeitura, já que ela permite você 
comprar, construir tudo, cobra imposto, ela deve 
dar suporte, avisar pelo menos”. (Entrevista # 3.01_
veranista)

“A prefeitura. Eles que deveriam arrumar um lugar 
para aqueles que não têm condição para ficar”. 
(Entrevista # 2.01_morador)

“Quem deveria dar suporte é a própria pessoa porque 
ali é natureza”. (Entrevista #2.10_morador) 

“Governo estadual ou federal, porque o municipal 
não teria estrutura”. (Entrevista #2.11_morador)

Neste caso, devem-se analisar questões e elementos 
sobre gerenciamento de risco ambiental por parte 
da administração municipal, para compreensão da 
percepção ambiental das autoridades locais e seus 
programas e planos relacionados ao planejamento urbano 
no município, de modo que entrevistas com atores 
institucionais e pesquisadores foram fundamentais nesse 
sentido.
Existe insegurança e também desconfiança por parte 
da população pois, de um lado, ela não acredita que a 
administração municipal irá tomar alguma ação efetiva 
(como tem demonstrado), de outro, os ajustamentos que 
a população em situação de risco tem lançado mão, como 
a colocação de pneus e a própria reconstrução das casas, 
mostram as estratégias pelas quais as pessoas enfrentam 
o perigo, muito baseadas pela não ação do governo local.
Em um contexto de crescente potencial turístico e 
aumento populacional, o planejamento desse ambiente 
costeiro é um importante aspecto ambiental, social 
e demográfico a se considerar, tanto em termos 
locais quanto também para a região, tendo em vista a 
possibilidade do agravamento de problemas ambientais 
existentes, tanto pelas mudanças climáticas, como pela 
intensificação da ocupação desses espaços.
Nas entrevistas com os atores institucionais e 
especialistas, os principais perigos/problemas ambientais 
existentes na Ilha Comprida apontados foram: 

1- A erosão na Ponta Norte; 
2- A ocupação humana irregular ou sem planejamen-

to da Ilha Comprida;
3- A falta de saneamento básico em toda Ilha.

Os perigos mencionados por esses atores sociais pouco 
diferem dos principais problemas apontados pela 
população residente e veranistas; problemas como a falta 
de saneamento básico, erosão e retirada das dunas foram 
indicados pelos dois grupos de entrevistados como sendo 
problemas ambientais da Ilha Comprida. 

Sobre a adaptação e enfrentamento do perigo da erosão 
foram mencionados pelos atores institucionais e 
especialistas a educação ambiental, a sinalização da praia 
e a realocação de pessoas.
Em termos de realocação, há um contexto socioambiental 
a ser considerado, pois com o campo foi possível perceber 
o vínculo e a relação de pertencimento com o lugar, no 
caso a Ilha Comprida. Principalmente os moradores da 
Ponta Norte consideram este local um lugar ímpar da Ilha, 
e, por isso, mesmo com muitas pessoas perdendo suas 
casas, mantêm-se no mesmo balneário. 
A governança do risco é a forma como vários atores, regras, 
convenções, processos e mecanismos estão envolvidos na 
coleta, análise e comunicação do risco e como as decisões 
para gerenciá-lo são tomadas (Renn, 2008).
O que ficou evidente nas falas dos atores institucionais e 
especialistas é que não há uma integração entre os atores 
institucionais (prefeitura local, agência ambiental e órgão 
ambiental) responsáveis pela governança ambiental dos 
perigos identificados na pesquisa, tanto em termos da 
análise e da comunicação do risco, quanto da decisão para 
gerenciá-lo. 

“Acho que a gente tem que tirar o planejamento do 
impasse que tá, porque os interesses locais acabam tra-
vando tudo e chamar para uma instância mais regional, 
porque também não pode deixar a coisa muito local, 
porque se não o interesse local vai prevalecer, então a 
gente tem que justamente harmonizar isso. Acho que 
é chamar para essas instâncias regionais e estaduais 
de planejamento. Uma instância de escala média con-
segue representar todos esses interesses”. (Entrevista 
#2.05 – Especialista)
“Eu acho que falta uma velocidade das instituições se 
atualizarem para justamente a informação ser dinâmi-
ca, porque o processo é dinâmico, não só o erosivo, 
mas o de elevação do nível do mar, de mudanças cli-
máticas, etc. Falta um pouco de estreitamento entre nós 
pesquisadores e os gestores. Maior participação nesses 
conselhos, mas em termos de legislação está adequado, 
mas pode melhorar e deve, porque deve ser dinâmico”. 
(Entrevista #2.06 – Especialista)

A adaptação às mudanças ambientais nos conduz à questão 
do planejamento, que está atrelado a questões econômicas 
e políticas que muitas vezes podem ser consideradas 
barreiras à adaptação. A ausência de ações para adaptação, 
como vimos anteriormente, também está atrelada à 
falta de integração entre o conhecimento científico e os 
tomadores de decisão. Além da falta de conexão entre 
gestores e cientistas, o outro lado da questão é a crença 
da comunidade científica de que trazer os resultados da 
pesquisa à tona é o suficiente para ser incorporado por 
decisões políticas.
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É nesse sentido que Serrao-Neumann et al. (2013) 
identificam dois fatores críticos que influenciam a 
adaptação às mudanças climáticas: 1. a necessidade de 
tornar a ciência climática mais útil para os tomadores 
de decisão; 2. o papel da ação coletiva em reforçar a 
capacidade adaptativa. Desse modo, um dos papéis 
importantes da pesquisa de intervenção, segundo os 
autores, é o seu potencial de melhorar a capacidade de 
adaptação das partes interessadas por meio da geração de 
novos conhecimentos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo principal deste trabalho foi analisar como são 
percebidos e quais ações são realizadas pela população 
(residente e veraneio) e pelo governo local para enfrentar 
a erosão na Ponta Norte e outros riscos e perigos do 
ambiente costeiro da Ilha Comprida – São Paulo. Essa 
questão foi trabalhada, primeiramente caracterizando 
sociodemograficamente os grupos populacionais 
expostos aos perigos ambientais da Ilha Comprida e, em 
seguida, pela análise da percepção ambiental dos perigos 
ambientais identificados pela população residente e de 
veraneio. 
Desse modo, só foi possível alcançar esse objetivo 
estudando a dinâmica populacional deste município 
e analisando as entrevistas qualitativas que revelaram 
como se dá a relação entre a população e as questões 
ambientais do lugar, na medida em que os atores 
sociais o construíram socialmente e têm maneiras não 
verbalizadas de enfrentar os perigos.
O que de fato veio à tona na pesquisa de abordagem 
qualitativa foi uma forte ação de resistência de atores 
sociais que agem socialmente no presente, influenciados 
não somente pelo que aconteceu no passado, mas pelo 
que está acontecendo atualmente. Como proposto na 
noção de percepção ambiental de Ingold (2000), ela está 
integrada nas práticas de envolvimento dos indivíduos 
com o seu entorno, na forma com a qual o sujeito se 
relaciona com o ambiente em que vive assumindo 
atitudes ambientais que transformam seu próprio espaço. 
E no caso da Ilha Comprida, a ação social dos sujeitos, 
mesmo conhecendo os perigos existentes, é a resistência 
da população local e veranistas para sair da área de risco, 
pois as pessoas possuem envolvimento e identidade 
com o lugar e ali construíram suas histórias e laços de 
confiança que são determinantes nesta resistência.
Portanto, entende-se que a (re)distribuição ou realocação 
da população no espaço como forma de enfrentamento 
frente à questão da erosão costeira não seria a melhor 
forma de adaptação no caso da Ilha Comprida. Os grupos 
construíram socialmente o ambiente onde desejam 
permanecer e, nesse sentido, a realocação da população 

como resposta necessária e efetiva só faria sentido para o 
caso da Ponta Norte se esse trecho da Ilha Comprida um 
dia vier a ser invadido totalmente pelo mar; do contrário, 
uma ação mais ampla de planejamento e ordenação do 
território deve ser assumida pelo governo local que leve 
em conta a relação da população com o ambiente físico, 
pois esta relação perpassa a história da ocupação do 
território e perdura ao longo dos anos.  
Os adultos e idosos acumulam um envolvimento com o 
lugar e, portanto, o tempo no lugar, as características do 
ambiente físico e os laços gerados com a comunidade 
são aspectos que reforçam a relação de pertencimento e 
resulta em suas ações de enfrentamento dos problemas 
ambientais para se manter onde querem viver.
Para enfrentar o perigo da erosão costeira residentes e 
veranistas lançam mão de diferentes estratégias, algumas 
feitas em conjunto, como a colocação de pneus e sacos 
de areia, mas essas ações são majoritariamente isoladas, 
sem nenhuma intervenção da administração municipal 
e não produzem efeitos duradouros significativos para 
responder ao perigo.
O problema da erosão costeira que ocorre neste 
município litorâneo, assim como em outros sistemas 
costeiros complexos do Brasil, requer análise local 
específica buscando identificar soluções adequadas e que 
contextualizem os diversos atores sociais e instituições 
envolvidas neste processo de enfrentamento.
O impasse socioambiental que existe no ambiente 
costeiro da Ilha Comprida, mas que também envolve 
os demais municípios da região, culmina em uma 
situação de degradação contínua do ambiente natural. 
Se por um lado, especialistas defendem a preservação 
dos mangues fortalecendo os serviços ecossistêmicos 
que são fundamentais para este ambiente costeiro, 
além de funcionar como barreira em cenários de fortes 
ressacas e elevação do nível do mar, por outro lado, há o 
impasse sobre o fechamento do Valo Grande que envolve 
distintas partes interessadas a jusante e a montante do 
rio Ribeira (Souza, 2012b). Nota-se que a adoção de um 
modelo de preservação ambiental visando à capacidade 
adaptativa natural é uma alternativa ao investimento caro 
em infraestruturas.
Direcionar ações de manejo costeiro com vista à 
adaptação e ao enfrentamento dos impactos das 
mudanças climáticas, principalmente sobre a questão da 
erosão costeira, merece maior atenção no município de 
Ilha Comprida. Isso porquê, as questões ambientais do 
município e sua relação com a dinâmica populacional, 
tendo como pano de fundo as mudanças ambientais 
e climáticas e seus impactos que atingirão as zonas 
costeiras de todo o mundo, mostram que a manifestação 
local de processos globais pode ter graves consequências 
para a população da área de risco, ainda mais diante de 
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uma série de questões sociais e ambientais que já existem 
nesses locais e que precisam ser enfrentadas de alguma 
maneira. Por isso é necessário um planejamento holístico 
que envolva a governança e o gerenciamento do uso da 
terra e de todo o sistema social e ecológico levando em 
consideração as relações passadas, atuais e futuras dos 
grupos populacionais com este ambiente costeiro.
Como observado nos resultados dos dados empíricos, 
as ações tomadas pelas instâncias governamentais ainda 
são insuficientes e quem acaba arcando com as ações de 
adaptação ao problema da erosão ainda é a população. 
Com a tendência de acentuação dos processos ambientais 
no futuro, em função das mudanças ambientais, seria 
importante ter algum tipo de política que contemplasse 
uma ação mais efetiva do Estado.
Buscar a integração entre o governo municipal e a 
comunidade científica para debater questões relacionadas 
às alterações climáticas e ações de adaptação a essas 
mudanças é necessário. A presença da dimensão 
política no processo de planejamento e tomada de 
decisão muitas vezes dificulta essa integração, de modo 
que os resultados das pesquisas científicas devem ser 
persuasivos o bastante para ultrapassar as barreiras de 
caráter político (que sempre irão existir) e influenciar 
decisões de planejamento.
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ABSTRACT: Coastal and shallow marine sediments are usually of heterogeneous nature, composed of variable 
mixtures of siliciclastic and bioclastic particles. The comprehension of sedimentation dynamics in these environments 
is rendered problematic by their variable compositional and physical properties. Surface samples collected in the 
beach face from eighteen stations in southern Alagoas were analyzed. Grain size parameters were determined 
through the SYSGRAN package and 300 grains were identified for each grain size class coarser than 0.125 mm. 
Grain size distribution ranged from very fine sand to medium sand with dominance of the former, mostly classified 
as moderately sorted. Beach sediments are essentially siliciclastic and quartz is the major component. Pontal do 
Peba beach concentrates the highest content of bioclastic grains and northwards from it bioclastic grains content 
gradually diminishes. The main bioclastic grains are mollusc shells, red algae, and Halimeda fragments. Echinoderm 
spines and fragments, bryozoans and foraminifera tests also contribute significantly to beach deposit. Grain size and 
sorting patterns shows a correspondence with coastal plain width and the proximity of carbonate grains source. The 
sediment distribution pattern suggests that in addition to the grains originated from the hinterland, the continental 
shelf constitutes an important sediment source for the beaches.
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RESUMO: Os sedimentos costeiros e marinhos rasos são geralmente de natureza heterogênea, compostos por misturas 
variáveis de partículas siliciclásticas e bioclásticas. A diversidade composicional torna complexa a compreensão da 
dinâmica de sedimentação nesses ambientes. Amostras superficiais coletadas na face de praia de dezoito estações 
do sul de Alagoas foram analisadas. Os parâmetros granulométricos do sedimento foram determinados por meio do 
Sistema de Análises Granulométricas (SYSGRAN) e 300 grãos de cada fração acima de 0.125mm foram identificados. 
A granulometria dos sedimentos variou de areia muito fina a areia média, com predomínio de areias muito finas, e 
são em sua maioria moderadamente selecionadas. As praias do sul de Alagoas são essencialmente siliciclásticas 
e o quartzo constitui o componente principal. A praia do Pontal do Peba concentra o maior conteúdo de grãos 
bioclásticos e a norte desta a proporção de bioclastos gradualmente diminui. Os principais componentes biogênicos 
são as conchas de moluscos e fragmentos de algas vermelhas e Halimeda. A granulometria e grau de seleção dos 
sedimentos mostram correlação com a variação da largura da planície costeira e com a proximidade de fontes de 
grãos carbonáticos. O padrão de distribuição do sedimento sugere que, além dos grãos oriundos do interior do 
continente, a plataforma continental constitui uma importante fonte de sedimentos para as praias.  

Palavras-chave: Areia de praia, Composição do sedimento, Grãos bioclásticos.

1. INTRODUCTION
Ocean sandy beaches are among the most popular and 
attractive recreational venues for humans and underpin 
many coastal economies around the world (Davenport & 
Davenport, 2006). Beaches encompass a wide and unique 
range of ecosystem services to humankind (e.g. water 
filtration, provision of habitat and coastal protection), 
yet they are facing rapid degradation by both natural 
and anthropogenic pressures (Amaral et al., 2000; Defeo 
et al., 2009; Schlacher et al., 2007). 
Sandy shores are dynamic harsh environments, with 
interactions that makes them especially vulnerable to 
environmental changes (Brown & McLachlan, 2002; 
Perez et al., 2009; MMA, 2010) and with biological 
communities that are primarily controlled by physical 
factors, such as wave energy, grain size, tidal regime 
and beach slope (Brazeiro, 1999; McLachlan & Dorvlo, 
2005; Barboza & Defeo, 2015; Carcedo et al., 2015). 
Textural character of beach sands may also influence 
nest site selection of sea turtles (Mortimer, 1990). 
Composition and texture of beach sediments are largely 
dependent on the source material and the coastal 
processes (mainly waves, tides and currents) that modify 
the sediments over long periods of time (Bird, 2008; 
Stanica & Ungureanu, 2010). Several authors have stated 
the direct relationship of beach morphology as a result of 
hydrodynamic action and the type of sediment available 
(Wright et al., 1979; Wright et al., 1985; Calliari et al., 
2003; Tessler & Goya, 2005; Schlacher et al., 2008; Reis 
& Gama, 2010; Scott et al., 2011). 
Coastal and shallow marine sediments are usually 
of heterogeneous nature, with variable mixtures of 
siliciclastic and bioclastic particles (Komar, 1998; 
Flemming, 2016). The behavior of calcareous bioclastic 
material subject to the hydraulic forces differs from that 

of siliciclastic material due to the great variety of shapes 
and densities of calcareous grains (Pilkey et al., 1967; 
Prager et al., 1996). Therefore, an adequate interpretation 
of hydrodynamic processes in mixed sand beaches is 
generally problematic (Pilkey et al., 1967; Albino & 
Suguio, 2011).
The biogenic components of the sediment have been 
used in many studies, with different objectives such as: 
as natural tracers of sediment dispersion pathways (Gao 
& Collins, 1995; Benavente et al., 2005), biological 
indicators of physical and ecological dynamics in 
modern and ancient environments (Kidwell, 2007). 
Rowland et al. (2000) and Fernandez-Fernandez et al. 
(2014) have also shown that mixed carbonate-siliciclastic 
sands favor oil degradation and thus can be used to 
complement bioremediation techniques during oil clean-
up operations.
Despite of holding the Ecological Station of Pontal do 
Peba and being least urbanized stretch of the state, the 
southern coast of Alagoas holds some urban villages 
developing disorderly and suffer of local problems related 
with coastal erosion (Araújo et al., 2006), overfishing 
(Correia & Sovierzoski, 2008), disposal of sewage and 
solid waste and occasional spills of oil from fishing boats 
(Lima et al., 2003). 
The southern coast of Alagoas is a region of high 
ecological relevance, with an urbanization process that 
is still recent and lacking scientific works on a detailed 
scale. The physical characterization of the environment 
is one of the primordial stages for the foundation of 
applied works and in the decision-making process for an 
effective coastal management, either for preservation or 
recovery. The present contribution describes the spatial 
variation of grain size trends and composition of beach 
sands along a coastline stretch of southern Alagoas State 
in Brazil, also discriminating the nature of the bioclastic 
grains.
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2. STUDY AREA
The study area comprises the sandy beaches located 
between Pontal do Peba and Pontal do Coruripe, consisting 
in a coastal stretch with about 36 km of extension in the 
southeast of the state of Alagoas (Figure 1). The quaternary 
coastal plain of Alagoas is characterized by incipient 
development, with wider extension southwards, next 
to São Francisco river estuary. Northwards, the coastal 
plain is generally narrower or even non-existent and 
the beaches are limited by the sea cliffs of the Cenozoic 
Barreiras Formation or the Mesozoic formations of the 

sub-basin of Alagoas (Muehe, 1998; Araújo et al., 2006).
The area is characterized by an As-climate in the sense of 
Koppen’s classification, which means a tropical climate 
with precipitation in winter (Alvares et al., 2013). The 
study area has a semidiurnal micro-meso-tidal regime, 
with a maximum range of 2.38 m (Dominguez et al., 
2016). Because of the constancy of the trade winds and 
the geographic location of the east coast of Brazil lying 
entirely within the trade wind belt, waves generated 
by SE-trade type winds strongly influence the coastal 
processes in this section of Brazilian coast (Dominguez 
et al., 1992; Cavalcanti et al., 1966; Barros et al., 2012). 

Figure 1 - Geological setting of the southern Alagoas coastal zone with depth contours extracted from 
nautical chart number 22300 of DHN (2016).
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According to Pianca et al. (2010), E/SE waves, mainly 
generated by trade winds, are dominant in the area, 
though during the fall and winter, waves from the S 
are also noticeably present, showing that cold fronts 
can affect the wave climate of this area too. The modal 
height-period combination (period and height of major 
incidence) is for waves with height ranging from 1.0 
to 2.0 m and periods of 6 to 8 s. The frequency tables 
of wave parameters are available at the Oceanographic 
Institute of the University of São Paulo (IO/USP) Coastal 
Dynamics Lab. website (http://ldc.io.usp.br/waves).
The preferential direction of the longshore drift transport 
depends on the approaching angle of the wave front 
relative to initial shoreline orientation and the wave high. 
Based on numerical modeling made on wave refraction 
diagrams along the northeast Brazilian coastline, 
Bittencourt et al. (2002, 2005) presented a schematic 
picture of the sediment dispersal patterns along the coast. 
Two large coastal segments were identified, starting at 
a nodal divergence point in the direction of longshore 
drift located at Japaratinga, near the border between the 
States of Alagoas and Pernambuco. These two segments 
present opposite drift directions with a longshore drift 
directed to the north above the nodal point and to the 
south below the nodal point (Bittencourt et al., 2005). 
Dominguez et al. (2016) however, state that north of 
the São Francisco river mouth there is an effective 
longshore transport tendency to northeast. Guimarães 
& Dominguez (2005) observed that north of the Pontal 
do Peba the coastline retreat is larger than in southwest, 
this point acts as an obstacle to longshore drift, inducing 
erosion downdrift of the obstacle which indicates that the 
longshore drift has a direction from SW-NE. Alagoas’ 
coastline shows a reduced delivery of fluvial sediments 
which makes it highly vulnerable to erosion (Dominguez 
& Bittencourt, 1996; Araújo et al., 2006; Muehe, 2010).
The Brazilian tropical northeast continental shelf is 
narrow and exhibits a shallow depth. With low rates 
of terrigenous sedimentation, Alagoas shelf is a huge 
reef environment where Halimeda dominates the most 
sheltered places and Lithothamnium covers the flat 
surfaces of the reefs (Coutinho, 1981). Carannante et al., 
(1988) proposed a zonation of the Brazilian continental 
shelf based on the distribution of the biogenic associations 
present in the carbonate facies. Alagoas continental shelf 
is inserted in the Tropical Zone A, where calcareous 
green algae (Halimeda) and branching coralline algae 
predominate followed by Amphistegina (a benthic 
foraminifer). According to Figueiredo et al., (2011) even 
in the inner shelf, although wave energy may hinder 
the organic growth, there are carbonate spots ranging 
from the coast to the outer shelf where tablelands of the 
Barreiras Formation are present. 

Beach sandstones arranged parallel to the coast, at 
about 3 km, between Pontal do Coruripe and Miaí, as 
well as reefs around 4 km from the coast in front of the 
Pontal do Coruripe are registered in the area (Correia & 
Sovierzoski, 2005). In Pontal do Peba an emerged reef 
bank occurs, bordering the beach, giving rise to a small 
promontory covered by an algal crust and a tidal creek 
with mangrove development (Barbosa et al., 2003). 
Southwards of this reef, the shoreline is bordered by 
the active coastal dune field of Piaçabuçu (Barbosa & 
Dominguez, 2004).

3. MATERIALS AND METHODS
Surface samples were collected from eighteen stations, 
numbered from south to north, distributed along 36 km of 
coastline in southern Alagoas in October 2015. Samples 
with approximately 200 g of sand were collected from the 
uppermost centimeter of the beachface at 2 km intervals 
during the spring tide and at the lower tide level. One 
extra sample was collected in Pontal do Peba for a better 
insight (Station 2B, Figure 5). Samples were repeatedly 
washed with distilled water in order to remove soluble 
salts, oven-dried at 60 ºC and submitted to dry sieving 
in 1Φ (phi) intervals according to the methodological 
procedures described by Briggs (1977). The calculation 
of textural grain-size parameters followed the percentile 
statistical method proposed by Folk & Ward (1957) using 
the SYSGRAN software package (Camargo, 2006). 
Compositional analysis was carried out only on grain size 
fractions above fine sand (0.125 mm). The identification 
and frequency of each constituent was determined 
through the observation of 300 random grains from 
each fraction under a binocular microscope. Some grain 
size fractions have not contained 300 grains and in this 
case all available grains were identified. The relative 
frequency of sediment grains was determined taking 
into account the weight of each grain size fraction. 
Siliciclastic constituents were grouped as quartz, mica, 
rock fragments and other minerals. 
The identification criteria of biogenic fragments are 
those described in Tinoco (1989). Some grains did not 
exhibit enough attributes for the identification and were 
then counted on a separated group named “Unidentified” 
while those present in insignificant numbers in the 
samples were grouped as “Others”. Distribution charts 
were elaborated for bioclast groups that accounted for 
at least 2% of the total bioclastic grains content in each 
sample. Additionally, small samples from Pontal do 
Peba reef bank and Pontal do Coruripe beachrock were 
collected for comparison of their community composition 
with the nature of the bioclastic content observed in the 
adjacent beaches. 
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4. RESULTS
The grain size distribution (Figure 2) shows the 
dominance of very fine sands and the mean size values 
ranged from 1.35 Φ to 3.48 Φ (very fine sand to medium 
sand). In what concerns standard deviation, samples 
emerge as very well sorted (< 0.35 Φ) to poorly sorted 
(1.0 Φ - 2.0 Φ), most of them classified as moderately 
sorted (0.5 Φ -1.0 Φ), Figure 2. 
More than seventeen thousand grains were counted in this 
work for the compositional analysis. Beach sediments 

show an overall predominance of siliciclastic grains 
(77% on total), mainly quartz, which makes up almost 
the totality of these grains (98%). Regarding the nature 
of the bioclastic grains, we have distinguished the main 
taxonomic groups (Figures 3 and 4). The most frequent 
bioclastic components are molluscs shells (mainly 
bivalve and gastropod shells), Halimeda, coralline algae 
and echinoderm shell fragments and echinoderm spines. 
Molluscs, coralline algae and Halimeda, bryozoans and 
vermetid tubes are abundant in Pontal do Peba reef bank 

Figure 2 - Statistics of the samples: mean diameter (black line) and standard deviation in phi (Φ) units. 

Figure 3 - Main components identified in samples of the study area. (A) Quartz; (B) Coralline algae; (C) Halimeda; (D) 
Bivalve shell fragment; (E) Gastropod; (F) Echinoderm fragment.
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while Pontal do Coruripe beachrock shows molluscs, 
foraminifers, bryozoans, echinoderms and barnacles as 
main components. In the light of the content of bioclastic 
grains in the samples, that ranged from 2.5% to 42%, 
four coastline sectors were distinguished. The distinct 
concentrations and associations of bioclastic components 
as well as textural properties of the sediments in each of 
these sectors are described below.

4.1 Sector I
This sector encompasses beach sands close to the 
Piaçabuçu coastal dune field and in the south portion of 
the Pontal do Peba (Stations 1, 2 and 2B). Siliciclastic 
grains compose herein, in average, 95% of the grains 
counted with quartz representing 92% of them. The mean 
grain size is very fine sand and the sediments are very 
well sorted. Biogenic grains are almost inexpressive, 
with most of their diagnostic features obliterated and 
represented basically by a few identifiable mollusc shells, 
foraminifers and coralline algae (Figure 5). Station 2 
has about 25% of unidentified grains due to the lack of 
diagnostic features. The amount of mica (3.2%) and rock 
fragments (2.6%) found in Station 2 stands out when 
compared to the other sectors that added up to 1.1%. 

4.2 Sector II
Continuing northwards, near the border between the 
municipalities of Feliz Deserto and Piaçabuçu, the 

highest bioclastic grain contents of the studied area were 
found. The sector encompasses merely two samples 
in Pontal do Peba and Flexeiras beaches (Stations 3 
and 4) distinguished from the others by the content of 
bioclastic grains around 35%. The medium and poorly 
sorted sands of Station 3, near Pontal do Peba reef bank, 
have the highest bioclastic grains content (utmost at 
42%) of the whole area and a strongly bimodal grain size 
distribution in response to an addition of coarser sands. 

Figure 4 - Other components identified in samples of the study area.  
(A) and (B) Bryozoans; (C) Worm tubes; (D) Porifera spicules; (E) Foraminifera; (F) Ostracoda.

Figure 5 - Distribution of bioclastic grains in Sector I 
(Stations 1, 2 and 2B) and Sector II (Stations 3 and 4).
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On the other hand, Fleixeiras beach encompasses very 
fine and moderately sorted sands with 37% of the grains 
of biogenic nature. 
Regarding the bioclasts, mollusc shells are the main 
bliocastic grains in both stations. In Peba beach (Station 
3), molluscs predominate followed by coralline algae 
and Halimeda (Figure 5) while in Flexeiras (Station 
4), molluscs predominate followed by bryozoans, 
echinoderms and coralline algae.

4.3 Sector III
This sector was delimited by the ranges of 10 to 30% 
of bioclastic grains, although one sample (Station 7) has 
concentrated only 6% of bioclasts, and comprises solely 
samples granulometrically classified as very fine sands. 
Except for the stations 6 and 11 that are moderately sorted, 
all the others are well or very well sorted. Encompasses 
Miaí de Baixo, Japu and Toco beaches and in spite of the 
decrease of bioclastic grains proportion, this area shows 
a significant diversity of these grains and all taxonomic 
groups identified in the whole area were found in this 
stretch. 
Molluscs, echinoderm fragments, bryozoans and 
Halimeda predominate followed by foraminifers and 
coralline algae. Southern samples tend to show more 
expressive contributions of molluscs and Halimeda 
fragments (Figure 6). Some centimeter aggregations of 
unattached, non-geniculate coralline algae (rhodolith) 
attached to foliose algae were found in Japu beach, near 
Station 10.

4.4 Sector IV
This sector encompasses the Pontal do Coruripe beach, 
samples on both sides of the Coruripe river mouth as 
well as Barreiras and Miaí de Cima beaches. Essentially 

siliciclastic (91 to 98% of the total sample), this sector 
is composed by fine sands in the outermost samples 
(Stations 12, 13, 17 and 18) and by medium sands in 
its inner portion (Stations 14, 15 and 16). There is a 
coarsening trend of beach sands to the north until the 
Coruripe river mouth (Figure 2). 
Grain size distribution shows a remarkable tendency 
of mixed grain size populations with an increment of 
medium and coarse siliciclastic grains, mostly on the 
central area of the sector. The majority of the samples 
show uniformity in grain sorting, classified as moderately 
sorted with only one sample poorly sorted.
Bioclasts content continues the trend of northwards 
decrease and the dominant overall bioclastic grains 
are coralline algae, Halimeda and foraminifers (Figure 
7). Molluscs, bryozoans and spines and fragments of 
echinoderms are also significantly present. Halimeda 
tends to be more expressive in the southern samples of 
the sector while bryozoans are more expressive in Pontal 
do Coruripe beach. 

5. DISCUSSION AND CONCLUSION 
The overall scenario of the study area exhibits the 
predominance of siliciclastic grains in all the samples, 
essentially quartz grains. For the southern sector is 
noteworthy the tendency of most fluvial sediments 
from the São Francisco river being transported to the 
southwest while north of the river mouth beaches are 
primarily nourished by the wave generated longshore 
drift (Dominguez et al., 2016; Bittencourt et al., 2007).
In fact, the very fine and very well sorted beach sands 
of Sector I corroborate the reduced extent to the north 
of the area nourished with medium sands from the 
São Francisco river. Nevertheless, the amount of mica 
and rock fragments slightly higher than in the other 

Figure. 6 - Distribution of the bioclastic grains in Sector III. Figure. 7 - Distribution of the bioclastic grains in Sector IV.
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samples suggests perhaps a contribution of recent 
fluvial sediments. Sector I do not share textural and 
compositional similarities with the samples neighboring 
to the north. Although this sector is located in the 
vicinities of the Pontal do Peba, which represents a near 
source of bioclastic material, this reef bank does not 
nourish expressively southern beaches. 
Bioclastic grains give its biggest contribution to beach 
sands in the north vicinities of the Pontal do Peba reef 
bank and its proportion gradually diminishes northwards 
from this point. The amount of mollusk, and algae, main 
components of Peba reef bank, also decreases is the same 
direction. Although worm tubes are constant elements in 
this reef bank, they are sparsely found in beach sands in 
the study area. Lisco et al. (2017) describes sabellariid 
worm reefs at southern Italy coast and demonstrated that 
degradation phases seem to be related only to the action 
of storm waves, when broken fragments were recognized 
at surrounding beaches. However, the lack of taxonomic 
identification papers on the bio-constructing species 
of the Peba reef and reef structure makes it difficult to 
evaluate the explanation for the scarcity of worm tubes 
as bioclastic grains. 
The great compositional discrepancy between samples 
immediately south and north from Peba reef bank 
evidences not only its contribution as a source of 
bioclastic grains but also corroborates the effective 
northeast longshore transport. In what concerns grain 
size distribution, the addition of coarser elements from 
Peba reef seems to have a very local influence since 
immediately north of Peba beaches are composed of 
very fine sands. Chave (1960) noted that abrasion of 
coarse calcareous skeletal materials produced large 
quantities of fines with a general lack of intermediate 
sized abrasion products. In spite of the decrease in the 
content of bioclasts in Miaí de Baixo, Japu and Toco 
beaches (Sector III) relatively to Sector II, they show a 
great diversity of bioclastic grains. 
In Brazil, foliose algae (Sargassum spp. and others) are 
commonly found attached to rhodoliths and can act as 
a sail under the action of currents. In times of higher 
currents intensity these algae can be transported to 
the beaches, producing the so-called phenomenon of 
“arribada”, very common on the beaches adjacent to the 
banks of algae (Dias, 2000).
Rhodoliths found in Japu beach indicates an episodic 
local increase in wave energy, perhaps associated with 
the influence of the Baixo do Japu shoal (Figure 1) on 
wave refraction behavior. A number of studies have 
examined this interaction of waves across reef surfaces 
and demonstrated that they can induce the formation 
of distinctive wave convergence zones (Lee & Black, 
1978; Young, 1989; Gourlay, 1994; Brander et al., 2004; 

Kench et al., 2009; Mandlier & Kench, 2012) and the 
transmission of this energy is greatest at higher water 
stages (Kench et al., 2009).
Bioclastic grains in Miaí de Cima, Barreiras and Pontal 
do Coruripe beaches (Sector IV) are very sparse, 
maintaining the tendency of decreasing northwards. The 
riverborne sediments delivered by the Coruripe River 
may also contribute to the dilution of the bioclastic 
components. Differently from Sector II, where coarser 
grains are related to the carbonate fraction, in Sector 
IV the coarser sediment is essentially siliciclastic. The 
shallow beachrock (beach sandstone) present near 
the coast does not seem to act as an influent source of 
biogenic grains but potentially affect the wave regime in 
these beaches through wave refraction. 
Although the evaluation of the coastal erosion is not 
the scope of this paper, during field data collection it 
was observed that besides being a narrow width and 
steeper beach, with coarser sands than the surrounding 
beaches, Barreiras beach also exhibits tree stumps 
exposed. These features added up to the proximity of a 
river mouth (Coruripe River), are considered by Bush 
et al. (1999) as potential geoindicators of coastal-hazard 
risk. Steep beaches allow wave energy to be absorbed 
over a relatively narrow zone, with both the swash 
and backwash velocities higher than for gently sloping 
beaches and they are, therefore, more mobile than flat 
beaches (King, 1972; Davidson-Arnott, 2010). 
There is a preference, in the analyzed littoral, for fine 
and very fine sand and most sands are concentrated in 
the range of moderately sorted to very well sorted. In 
general, the sands from the wider coastal plains have, in 
average, finer grain sizes and are better sorted, because 
the detritus have longer periods of abrasion, whereas 
the narrower coastal plains have a tendency for coarser 
and worse sorted beach sands (Edwards, 2001) and this 
tendency was also observed in the study area.
Foraminifer’s tests are constant in most of the samples 
and are the predominant bioclastic grains in Barreiras 
and Miaí de Cima. The wall structure of most benthonic 
foraminifers is compact and relatively resistant to 
breakage, so skeletons are commonly preserved (Scoffin, 
1986) therefore this constancy may be related not only to 
an offshore source of these foraminifer’s tests but also to 
their resistance that permits its permanence in the beach 
deposit. 
The major bioclastic grain types are mollusk shells and 
fragments of coralline algae and Halimeda. Molluscs are 
one of the largest and most diverse groups in the animal 
kingdom, in general widespread and often abundant in 
marine environments (Gosling, 2003), and are indeed 
the most abundant biogenic constituent of beach 
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sands. Coralline algae and Halimeda were indicated 
by Carannante et al. (1988) as main constituents of the 
continental shelf carbonate facies in the area. 
This sedimentological approach on beach sands texture 
and composition proved to be a useful, simple and 
inexpensive tool in evaluating longshore drift trends in 
a local context. Monitoring the contribution of bioclastic 
components to beach sands can also act as an index 
of communities’ health, since the natural bioclastic 
supply to the beach depends on the health state of these 
environments (Moretti et al., 2016).
The sediment distribution pattern shows that besides 
the siliciclastic grains originated from the hinterland, 
the Pontal do Peba shallow reef clearly constitutes an 
important sediment source of bioclastic grains for the 
beaches. Likewise the works of Ginsburg & Lowenstam 
(1958), Tinoco (1989), Rebouças et al. (2011), Moraes 
(2001), Santos et al. (2011), Machado & Araújo (2012) 
among many others, in addition to siliciclastic fraction of 
beach sands, the distribution of the biogenic components 
of the sediment provided here important information 
about the coastal dynamics.

ACKNOWLEDGMENTS
The authors thank the postgraduate program in Geosciences and 
Basin Analysis (PGAB-UFS) and Paleontology laboratory (Biology 
Department-UFS) for institutional support and infrastructure. 
Laysa Vieira acknowledges the scholarship provided by CAPES 
(Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel) 
and Prof. Ana Claudia da S. Andrade (PGAB-UFS) for the prolific 
discussions.

REFERENCES
Albino, J.; Suguio, K. (2011) - The influence of sediment grain 

size and composition on the morphodynamic state of mixed 
siliciclastic and bioclastic sand beaches in Espirito Santo State, 
Brazil. Revista Brasileira de Geomorfologia, 12:81-92. DOI: 
10.20502/rbgv12i2.237

Alvares, C. A., Stape, J. L., Sentelhas, P. C., Gonçalves, J. L. M.; 
Sparovek, G. (2013) Köppen’s climate classification map 
for Brazil. Meteorologische Zeitschrift, 22: 711-728. DOI: 
10.1127/0941-2948/2013/0507

Amaral, A.C.Z.; Morgado, E.H.; Gianuca, N.M. (2000) - Avaliação e 
ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona 
costeira e marinha: Diagnóstico sobre praias arenosas. 56p., 
MMA/SBF, Brasília.

Araújo, T.C.M.; Santos, R.C.A.; Seoane, J.C.S.; Manso, V.A.V. 
(2006) - Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro - Alagoas. In: 
Muehe D. (Org.). Erosão e Progradação do Litoral Brasileiro. 
Brasília, Ministério do Meio Ambiente, p.197-212. Available on-
line at:  http://www.mma.gov.br/publicacoes/gestao-territorial/
category/80-gestao-costeira-g-erosao-e-progradacao [Accessed 
10 Aug. 2017]

Barbosa, L.M.; Lima, C.C.U.; Santos, R.C.L.; Carvalho, J.B.; Santos, 
C.F.; Albuquerque, A.L. (2003) - As variações morfológicas do 

campo de dunas ativas entre Pontal do Peba e a foz do Rio São 
Francisco. Anais do IX Congresso da Associação Brasileira de 
Estudos do Quaternário, Recife, Brasil. 

Barbosa, L.M.; Dominguez, J.M.L. (2004) - Coastal dune fields at the 
São Francisco river strandplain, northeastern Brazil: morphology 
and environmental controls. Earth Surface Processes and 
Landforms, 29:443–456. DOI: 10.1002/esp.1040

Barboza, F. R.; Defeo, O. (2015) Global diversity patterns in sandy 
beach macrofauna: a biogeographic analysis. Scientific Reports , 
5:14515.

Barros, A.H.C.; Araújo, J.C.; Silva, A.B.; Santiago, G.A.C.F. (2012) 
Climatologia do Estado de Alagoas. 32p., Emprapa Solos, Recife. 
Available on-line at https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/
bitstream/item/103956/1/BPD-211-Climatologia-Alagoas.pdf

Benavente, J.; Gracia, F.J.; Anfuso, G.; Lopez-Aguayo, F. (2005). 
Temporal assessment of sediment transport from beach 
nourishments by using foraminifera as a natural tracer. Coastal 
Engineering, 52: 205-219.

Bird, E.C. (2008) Coastal geomorphology: an introduction. New 
York, John Wiley & Sons, 436 p.

Bittencourt, A.C.S.P.; Martin, L.; Dominguez, J.M.L.; Silva, 
I.R.; Souza, D.L.A. (2002) - A significant longshore transport 
divergence zone at the Northeastern Brazilian coast: implications 
on coastal quaternary evolution. Anais da Academia Brasileira de 
Ciências, 74:505-518.

Bittencourt, A. C. S. P.; Dominguez, J. M. L.; Martin, L.; Silva, I. R. 
(2005) Longshore transport on the northeastern Brazilian coast 
and implications to the location of large scale accumulative and 
erosive zones: an overview. Marine Geology, 219: 219-234.

Bittencourt, A.C.S.P.; Dominguez, J.M.L.; Fontes, L.C.S.; Sousa, 
D.L.; Silva, I.R.; Da Silva, F.R. (2007) - Wave refraction, river 
damming, and episodes of severe shoreline erosion: The São 
Francisco River mouth, northeastern Brazil. Journal of Coastal 
Research, 23(4):930–938. DOI: 10.2112/05-0600.1

Brander, R.W.; Kench, P.S.; Hart, D.E. (2004) - Spatial and temporal 
variations in wave characteristics across a reef platform, Warraber 
Island, Torres Strait, Australia. Marine Geology, 207:169–184. 
DOI: 10.1016/j.margeo.2004.03.014

Brazeiro, A. (1999) Community patterns in s andy beaches of 
Chile: richness, composition, distribution and abundance of 
species. Revista Chilena de Historia Natural, 72: 93-105

Briggs, D (1977): Particle size analysis, Sources and methods in 
geography: Sediments, Butterworth, 55-110.

Brown, A.C.; McLachlan, A. (2002) Sandy shore ecosystems and 
the threats facing them: some predictions for the year 2025. 
Environmental Conservation 29: 62–77.

Bush, D.M.; Neal, W.J.; Young, R.S.; Pilkey, O.H. (1999) - Utilization 
of geoindicators for rapid assessment of coastal-hazard risk and 
mitigation. Ocean and Coastal Management, 42(8):647-670. 
DOI: 10.1016/S0964-5691(99)00027-7

Calliari, L.J.; Muehe, D.; Hoefel, F.G.; Toldo, J.E. (2003) 
- Morfodinâmica praial: uma breve revisão. Revista 
Brasileira de Oceanografia, 51: 63-78. DOI: 10.1590/S1679-
87592003000100007

Camargo, M.G. (2006) - Sysgran: um sistema de código aberto para 
análises granulométricas de sedimentos. Revista Brasileira de 

https://doi.org/10.20502/rbgv12i2.237
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2013/0507
http://www.mma.gov.br/publicacoes/gestao-territorial/category/80-gestao-costeira-g-erosao-e-progradacao
http://www.mma.gov.br/publicacoes/gestao-territorial/category/80-gestao-costeira-g-erosao-e-progradacao
https://doi.org/10.1002/esp.1040 
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/103956/1/BPD-211-Climatologia-Alagoas.pdf
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/103956/1/BPD-211-Climatologia-Alagoas.pdf
http://dx.doi.org/10.2112/05-0600.1
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2004.03.014
https://doi.org/10.1016/S0964-5691(99)00027-7
https://doi.org/10.1590/S1679-87592003000100007
https://doi.org/10.1590/S1679-87592003000100007


148

Laysa Raisa Souza Vieira & Cynthia Lara Castro Manso (2017)

Geociências, 36(2):371-378. Available on-line at http://www.
ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/view/9346/ 9288

Carannante, G.; Esteban, H.; Milliman, J.D.; Simone, L. (1988) 
- Carbonate lithofacies as paleolatitude indicators: problems 
and limitations. Sedimentary Geology, 60:333-346. DOI: 
10.1016/0037-0738(88)90128-5

Carcedo, M.C.; Fiori, S.M.; Piccolo, M.C.; López Abbate, M.C., 
and Bremec, C.S., 2015. Variations in macrobenthic community 
structure in relation to changing environmental conditions 
in sandy beaches of Argentina. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science, 166ª: 56–64.

Cavalcanti, L.B.; Coelho, P.A.; Kempf, M.; Mabesoone, J.M.; Silva, 
O.C. (1966) - Shelf off Alagoas and Sergipe (Northeastern 
Brazil). I. Introduction. Trabalhos do Instituto de Oceanografia 
da Universidade Federal de Pernambuco, 7/8:137-150.

Chave, K.E. (1960) - Carbonate skeletons to limestones: problems. 
Transactions of the New York Academy of Sciences, 23:14–24.

Correia, M.D.; Sovierzoski, H.H. (2005) - Ecossistemas Marinhos: 
Recifes, Praias e Manguezais. Série Conversando sobre Ciências 
em Alagoas. 59p., EDUFAL, Maceió.

Correia, M.D.; Sovierzoski, H.H. (2008) - Gestão e Desenvolvimento 
Sustentável da Zona Costeira do Estado de Alagoas, Brasil. 
Revista da Gestão Costeira Integrada, 8(2):25-45. Available on-
line at http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-146_Correia.pdf

Coutinho, P.N. (1981) - Sedimentação na Plataforma continental 
Alagoas-Sergipe. Arquivos de Ciências do Mar (ISSN: 0374-
5685), 21:1-18, Fortaleza, CE, Brazil.

Davenport, J. & Davenport, J.L. (2006). The impact of tourism and 
personal leisure transport on coastal environments A review. 
Estuarine, Coastal and Shelf Science 67 280-292.

Davidson-Arnott, R.G.D., 2010. Introduction to Coastal Processes 
and Geomorphology. Cambridge University Press, Cambridge, 
England. 442pp.

Defeo, O.; McLachlan, A.; Schoeman, D.S; Schlacher, T.A.; Dugan, 
J.; Jones, A.; Lastra, M.; Scapini, F. (2009) Threats to sandy beach 
ecosystems: A review. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 81: 
1–12.

DHN. Diretoria de Hidrografia da Marinha. (2016) - Carta da série 
Internacional Brasil – Costa Leste, de Maceió a Aracaju (nº 
22300). Available On-line at http://www.mar.mil.br/dhn/chm/
box-cartas-raster/raster_disponiveis.html

Dias, G.T.M. (2000) - Marine bioclasts: calcareous algae. Revista 
Brasileira de Geofisica, 18(3): 307-318. DOI: 10.1590/S0102-
261X2000000300008 

Dominguez, J.M.L.; Bittencourt, A.C.S.P.; Santos, A.N.; Nascimento, 
L. (2016) The Sandy Beaches of the States of Sergipe-Alagoas. 
In: Short A.D., Klein A.H.F. (Orgs.). Brazilian Beach Systems. 
1ed. Switzerland, Springer International Publishing, 17:281-305.

Dominguez, J.M.L.; Bittencourt, A.C.S.P.; Martin, L. (1992) - 
Controls on Quaternary coastal evolution of the east-northeastern 
coast of Brazil: roles of sea-level history, trade winds and 
climate. Sedimentary Geology, 80:213-232. DOI: 10.1016/0037-
0738(92)90042-P

Dominguez, J.M.L.; Bittencourt, A.C.S.P. (1996) Regional 
Assessment of Long-term trends of coastal erosion in northeastern 

Brazil. Anais da Academia Brasileira de Ciências, 68:355-371. 
DOI 10.1590/S0001-37652002000300012

Dominguez, J.M.L.; Bittencourt, A.C.S.P.; Santos, A.N.; Nascimento, 
L. (2016) - The Sandy Beaches of the States of Sergipe-Alagoas. 
In: Short, A.D.; Klein, A.H.F. (Orgs.). Brazilian Beach Systems, 
Springer International Publishing, Switzerland, pp.281-305.

Edwards, A.C. (2001) - Grain Size and Sorting in Modern Beach 
Sands. Journal of Coastal Research (ISSN: 0749-0208), 17(1):38-
52. Available on-line at http://journals.fcla.edu/jcr/article/
view/81197/78345

Fernández-Fernández, S., Bernabeu, A. M., Rey, D., Mucha, A.P., 
Almeida, C.M.R., Bouchette, F. (2014). The effect of sand 
composition in the oil buried degradation. Marine Pollution 
Bulletin, 86: 391-401.

Figueiredo Jr., A.G.; Fontes, L.C.S.; Santos, L.A.; Mendonca, 
J.B.S. (2011) - Geomorfologia da plataforma continental da 
bacia Sergipe-Alagoas. Anais do XIII Congresso da Associação 
Brasileira de Estudos do Quaternário.

Flemming, B.W. (2016) - Particle shape-controlled sorting and 
transport behavior of mixed siliciclastic bioclastic sediments in 
a mesotidal lagoon, South Africa. Geo-Marine Letters, 36:1-14. 
DOI: 10.1007/s00367-016-0457-3

Folk, R.; Ward, W. (1957) - Brazos river bar: A study on the significance 
of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology, 27: 
3-26. DOI: 10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D

Gao, S.; Collins, M. (1995). Net sand transport direction in a tidal inlet, 
using foraminiferal tests as natural tracers. Estuarine, Coastal and 
Shelf Science, 40, 681-697.

Ginsburg, R. N.; Lowenstam, H.A. (1958) - The influence of 
marine bottom communities on the depositional environment of 
sediments. Journal of Geology, 66:310–318.

Gosling, E.M. (2003) - Bivalve molluscs: Biology, Ecology and 
Culture. 443p., Blackwell Publishing, Oxford.

Gourlay, M.R. (1994) - Wave transformation on a coral reef. Coastal 
Engineering, 23:17–42. DOI: 10.1016/0378-3839(94)90013-2

Guimarães, J.K.; Dominguez, J.M.L. (2005) - Relação Morfodinâmica 
entre Orientação da Linha de Costa e Deriva Litorânea na Evolução 
do Delta do Rio São Francisco. In: Anais do X Congresso da 
Associação Brasileira de Estudos do Quaternário, 1:1-8.

Kench, P.S.; Brander, R.W.; Parnell, K.E.; O’callaghan, J.M. (2009) 
- Seasonal variations in wave characteristics around a coral reef 
island, South Maalhosmadulu atoll, Maldives. Marine Geology, 
262:116–129. DOI: 10.1016/j.margeo.2009.03.018

Kidwell, S.M. (2007) Discordance between living and death 
assemblages as evidence for anthropogenic ecological change. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 104:17701-17706. DOI: 10.1073/ 
pnas.0707194104

King, C.A.M. (1972) Beaches and coasts. London: Edward Arnold, 
570 p

Komar, P. D. (1998) - Beaches processes and sedimentation. 544p., 
Prentice Hall Inc, New Jersey.

Lee, T.T.; Black, K.P. (1978) - The energy spectra of surf waves on a 
coral reef. Proceedings of the. XVI International Conference on 
Coastal Engineering, ASCE, p. 588–608.

http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/view/9346/
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/rbg/article/view/9346/
https://doi.org/10.1016/0037-0738(88)90128-5
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-146_Correia.pdf 
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-cartas-raster/raster_disponiveis.html
http://www.mar.mil.br/dhn/chm/box-cartas-raster/raster_disponiveis.html
https://doi.org/10.1590/S0102-261X2000000300008
https://doi.org/10.1590/S0102-261X2000000300008
https://doi.org/10.1016/0037-0738(92)90042-P
https://doi.org/10.1016/0037-0738(92)90042-P
https://doi.org/10.1590/S0001-37652002000300012
http://journals.fcla.edu/jcr/article/view/81197/78345
http://journals.fcla.edu/jcr/article/view/81197/78345
https://doi.org/10.1007/s00367-016-0457-3
https://doi.org/10.1306/74D70646-2B21-11D7-8648000102C1865D
https://doi.org/10.1016/0378-3839(94)90013-2
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2009.03.018
https://doi.org/10.1073/ pnas.0707194104
https://doi.org/10.1073/ pnas.0707194104


149

Textural and compositional variations in beach sands along south Alagoas coast, Brazil

Lima, R.C.A.; Barbosa, L.M.; Albuquerque, A.L.S. (2003) - Morfologia, 
Uso e Riscos de Ocupação no Litoral Sul Alagoano - Implicações 
ao Gerenciamento Costeiro. Anais do IX Congresso da Associação 
Brasileira de Estudos do Quaternário, p.1-3, Recife, Brasil. 

Lisco, S.; Moretti, M.; Moretti, V.; Cardone, F.; Corriero, G.; Longo, 
C. (2017). Sedimentological features of Sabellaria spinulosa 
biocontructions. Marine and Petroleum Geology. DOI: 10.1016/j.
marpetgeo.2017.06.013

Machado, A.J.; Araújo, H.A.B. (2012) - Relação entre a microfauna 
de foraminíferos e a granulometria do sedimento do Complexo 
Recifal de Abrolhos, Bahia, a partir de análises multivariadas. 
Revista Brasileira de Geociências, 42(3):547-562. DOI: 10.5327/
Z0375-75362012000300009

Mandlier, P.G.; Kench, P.S. (2012) - Analytical modeling of wave 
refraction and convergence on coral reef platforms: Implications 
for island formation and stability. Geomorphology, 160:84-92. 
DOI: 10.1016/j.geomorph.2012.03.007

McLachlan, A., Dorvlo, A., 2005. Global patterns in sandy beach 
macrobenthic communities. Journal of Coastal Research, 21: 
674–687

MMA Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros. 
(2010) - Panorama da conservação dos ecossistemas costeiros e 
marinhos no Brasil, 148p., MMA/SBF/GBA, Brasília.

Moraes, S.S. (2001) - Interpretações da hidrodinâmica e dos tipos de 
transporte a partir de análises sedimentológicas e do estudo dos 
foraminíferos recentes dos recifes costeiros da Praia do Forte e de 
Itacimirim, litoral norte do Estado da Bahia. Salvador. Dissertação 
de Mestrado, Instituto de Geociências da Universidade Federal da 
Bahia, Salvador, BA, Brasil. Unpublished.

Mortimer, J. (1990) The influence of beach sand characteristics on the 
nesting behavior and clutch survival of green turtles (Chelonia 
mydas): Copeia, 3: 802-817.

Moretti, M.; Tropeano, M.; Van Loon, A.J.; Acquafredda, P.; 
Baldacconi, R.; Festa, V.; Lisco, S.; Mastronuzzi, G.; Moretti, V.; 
Scotti, R. (2016). Texture and composition of the Rosa Marina 
beach sands (Adriatic coast, southern Italy): a sedimentological/
ecological approach. Geologos 22(2): 87–103 DOI: 10.1515/
logos-2016-0011

Muehe, D. (1998) - O litoral brasileiro e a sua compartimentação. 
In: Guerra, A.J.T.; Cunha, S.B. (eds.), Geomorfologia do Brasil, 
Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, pp.273-249.

Muehe, D. (2010) Brazilian coastal vulnerability to climate 
change. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, 5:173-
183. Available on-line at http://www.panamjas.org/pdf_artigos/
PANAMJAS_5(2)_173-183.pdf

Perez, M.L.; Gonçalves, S.J.; Rosso, T.C. (2009) - Uma visão da 
implantação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro no 
Brasil. Rio’s International Journal on Sciences of Industrial and 
Systems Engineering and Management, 3:092-02. Available on-
line at http://www.rij.eng.uerj.br/professional/2009/pe092-02.pdf

Pianca, C.; Mazzini, P.L.F.; Siegle, E. (2010) - Brazilian offshore 
wave climate based on NWW3 reanalysis. Brazilian 
Journal of Oceanography, 58:53-70. DOI: 10.1590/S1679-
87592010000100006

Pilkey, O.H.; Morton, R.W.; Luternauer, J. (1967) - The carbonate 
fraction of beach and dune sands. Sedimentology, 8:311–327. DOI: 
10.1111/j.1365-3091.1967.tb01330.x

Prager, E.J.; Southard, J.B.; Vivoni-Gallart, E.R. (1996) - Experiments 
on entrainment threshold of well-sorted and poorly sorted 
carbonate sands. Sedimentology, 43(1):33–40. DOI: 10.1111/
j.1365-3091.1996.tb01457.x

Rebouças, R.C.; Dominguez, J.M.L.; Bittencourt, A.C.S.P. (2011) - 
Provenance, Transport and Composition of Dendê Coast Beach 
Sands in Bahia, Central Coast of Brazil. Brazilian Journal 
of Oceanography, 59 (4):339-347. DOI: 10.1590/S1679-
87592011000400004

Reis, A.H.; Gama, C. (2010) - Sand size versus beachface slope: 
An explanation based on the constructal law. Geomorphology, 
114(3): 276–283. DOI: 10.1016/j.geomorph.2009.07.008

Rowland A.P., Lindley D.K., Hall G.H., Rossall M.J., Wilson D.R., 
Benham D.G., Harrison A.F., Daniels R.E. (2000) Effects of beach 
sand properties, temperature and rainfall on the degradation rates 
of oil in buried oil/beach sand mixtures. Environmental Pollution, 
109(1):109–118

Santos, M.V.P.; Campos, M.C.; Moraes, S.S. (2011) - Utilização dos 
componentes biogênicos recentes do sedimento na caracterização 
geoambiental da praia de Itapuã, Salvador, Bahia. Anais do XIV 
Congresso latino-Americano de Ciências do Mar, Balneário 
Camboriú, Santa Catarina.

Schlacher, T.A.; Schoeman, D.S.; Dugan, J.; Lastra, M.; Jones, A.; 
Scapini, F.; McLachlan, A. (2008) - Sandy beach ecosystems: key 
features, management challenges, climate change impacts, and 
sampling issues. Marine Ecology, 29:70-90. DOI: 10.1111/j.1439-
0485.2007.00204.x 

Schlacher,T.A; Dugan, J., Schoeman, D.S; Lastra, M., Jones, A., 
Scapini, F., McLachlan, A.; Defeo, O. (2007) Sandy beaches at 
the brink. Diversity Distributions, 13: 556–560.

Scoffin, T.P. (1986) - An introduction to carbonate sediments and 
rocks. 274p., Blackie, Glasgow.

Scott, T.; Masselink, G.; Russell, P. (2011) - Morphodynamic 
characteristics and classification of beaches in England and Wales. 
Marine Geology, 286:1-20. DOI: 10.1016/j.margeo.2011.04.004

Stanica, A.; Ungureanu, V.J. (2010) Understanding coastal 
morphology and sedimentology. Terre et Environnement, 88: 
105–111

Tessler, M.G.; Goya, S.C. (2005) - Processos costeiros condicionantes 
do litoral brasileiro. Revista do Departamento de Geografia 
(USP), 17: 11-23. DOI: 10.7154/RDG.2005.0017.0001 

Tinoco, I.M. (1989) - Introdução aos estudos dos componentes 
bióticos dos sedimentos marinhos recentes. 221p, Editora 
Universitária da UFPE, Recife.

Wright, L.D.; Chappell, J.; Thorn, B.G.; Bradshaw, M. P.; Cowell, 
P. (1979) - Morphodynamics of refletive and dissipative beach 
and inshore systems: Southeastern Australia. Marine Geology, 
32(2):105-140. DOI: 10.1016/0025-3227(79)90149-X

Wright, L.D.; Short, A.D.; Green, M.O. (1985) - Short term changes 
in the morphodynamic states of beaches and surf zones: an 
empirical predictive model. Marine Geology, 62(3-4): 339-364. 
DOI: 10.1016/0025-3227(85)90123-9

Young, I.R. (1989) - Wave transformation over coral reefs. Journal 
of Geophysical Research, 94:9779–9789. DOI: 10.1029/
JC094iC07p09779

https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.013
https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2017.06.013
https://doi.org/10.5327/Z0375-75362012000300009
https://doi.org/10.5327/Z0375-75362012000300009
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2012.03.007
https://doi.org/10.1515/logos-2016-0011
https://doi.org/10.1515/logos-2016-0011
http://www.panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_5(2)_173-183.pdf
http://www.panamjas.org/pdf_artigos/PANAMJAS_5(2)_173-183.pdf
http://www.rij.eng.uerj.br/professional/2009/pe092-02.pdf 
https://doi.org/10.1590/S1679-87592010000100006
https://doi.org/10.1590/S1679-87592010000100006
https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1967.tb01330.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1996.tb01457.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-3091.1996.tb01457.x
https://doi.org/10.1590/S1679-8759201100040000
https://doi.org/10.1590/S1679-8759201100040000
https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2009.07.008
https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.2007.00204.x
https://doi.org/10.1111/j.1439-0485.2007.00204.x
https://doi.org/10.1016/j.margeo.2011.04.004
https://doi.org/10.7154/RDG.2005.0017.0001
https://doi.org/10.1016/0025-3227(79)90149-X
https://doi.org/10.1016/0025-3227(85)90123-9
https://doi.org/10.1029/JC094iC07p09779
https://doi.org/10.1029/JC094iC07p09779


150

Laysa Raisa Souza Vieira & Cynthia Lara Castro Manso (2017)



Journal of Integrated Coastal Zone Management / Revista da Gestão Costeira Integrada 17(2):151-161 (2017) 
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-n134_Alves.pdf         |          DOI:10.5894/rgci-n134

151

Conflitos socioambientais e desenvolvimento turístico em 
zonas costeiras: o caso da Praia da Pipa, Brasil

Socio-environmental conflicts related to tourism development in 
coastal zones: the case of Pipa Beach, Brazil

Josemery Araújo Alves1, Márcia Maria Rios Ribeiro2, Lívia Izabel Bezerra de Miranda3

1 Doutoranda em Recursos Naturais pela Universidade Federal de Campina Grande, com período (sanduíche) na Universidade de Lisboa. Mestre 
em Turismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora do Curso de Turismo na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, membro do grupo de pesquisa do CNPq: Gestão, turismo e políticas públicas (GEPOLISTUR). Email: josemeryalves@hotmail.com
2 Doutorado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com um período (sanduíche) 

na Universidade de East Anglia (Inglaterrra); mestrado e graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba. Pós-
doutorado no Instituto de Ciências Sociais (Universidade de Lisboa) e no Australian Rivers Institute (Griffith University - Austrália). É 

professora da Universidade Federal de Campina Grande. Email: marcia.ribeiro@ufcg.edu.br
3 Doutora em Desenvolvimento Urbano e Regional, mestrado em Geografia e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). É professora no Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande. É 

pesquisadora no Observatório de Políticas Públicas e Práticas Sócioambientais (UFPE) e na Rede Observatório das Metrópoles (INTC - 
IPPUR/UFRJ). Email: liviaibmiranda@gmail.com 

RESUMO: O objetivo do estudo é “investigar a progressão dos conflitos socioambientais provocados pelo desenvolvimento 
turístico da praia da Pipa, Brasil, e evidenciar as interações, relacionamentos e coalizões entre os diferentes agentes envolvidos 
nesses processos”. Parte-se da premissa que há prevalência dos interesses de grupos ligados ao negócio turístico, na apropriação 
do espaço e uma forte omissão do Estado na regulação desse processo. Essa associação gera severos conflitos socioambientais 
e promove uma rápida degradação do ambiente natural. Buscou-se por meio da análise de dados secundários, da observação 
participante e dos diários de campo, evidenciar os arranjos institucionais e coalizões/alianças entre os agentes locais, além de 
analisar a evolução do conflito. O estudo demonstrou que apesar de existirem grupos e associações organizadas que exercem 
resistência ao processo de promoção turística, não existem esferas atuantes para tratar dos interesses divergentes entre os agentes. 
Constata-se que os impasses podem ser amenizados com possíveis alianças, evidenciando que os grupos podem ter uma atuação 
mais pacífica. Por isso, podem ser adotadas técnicas de resolução de conflitos, sendo os líderes locais e representantes de 
associações e ONGs possíveis mediadores para o debate entre as partes envolvidas.
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ABSTRACT: The objective of the study is “investigating the progression of socio-environmental conflicts caused by the tourism 
development on the beach of Pipa, Brazil, and showing the interactions, relationships and coalitions among the different agents 
involved in these processes”. It starts from the premise that there is a prevalence of interests of groups linked to the tourism 
business, in the appropriation of space and a strong omission of the State in the regulation of this process. This association 
generates severe socio-environmental conflicts and it promotes a rapid degradation of the natural environment. It was sought 
through the analysis of secondary data, participant observation and field diaries, to highlight the institutional arrangements 
and coalitions/alliances among local agents, as well as to analyze the evolution of the conflict. The study showed that although 
there are organized groups and associations that resist the process of tourism promotion, there are no active spheres to deal with 
divergent interests among these various agents. It can be seen that the impasses can be softened with possible alliances, showing 
that the groups can have a more peaceful performance. For this reason, conflict resolution techniques can be adopted, with local 
leaders and representatives of associations and NGOs being possible mediators for the debate among the parties involved. 

Keywords: Conflict; Tourism; Space; Alliances.

1. INTRODUÇÃO
O turismo é detentor de uma série de reflexos provenientes 
de sua implementação, podendo ser acompanhado de 
benefícios. Entretanto, impulsiona impactos negativos 
emanados da maneira que é explorado, despertando 
para o surgimento de conflitos no campo social, cultural, 
ambiental, econômico e político. 
Nesse sentido, o presente artigo oferece uma análise 
sobre os conflitos socioambientais que ocorrem em áreas 
costeiras, submetidas a processos de promoção turística, 
tendo como caso de estudo a praia da Pipa, pertencente 
ao município de Tibau do Sul, situado no litoral do 
Estado do Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1).
A apropriação turística na praia da Pipa tem suscitado 
conflitos provenientes da nova configuração territorial e 
habitacional verificada na localidade (Gonçalves, 2010). 
Tratando sobre conflitos decorrentes dos impactos 
do turismo, Xavier (2008) apresenta a influência da 
atividade sobre as relações de posse e propriedade 
da terra em Pipa, tendo como base o ciclo de vida das 
destinações turísticas de Butler (1980) para demonstrar 
o estágio em que o destino turístico se encontra.  
Parte-se da premissa que há prevalência dos interesses 
de grupos ligados ao negócio turístico, na apropriação do 
espaço e uma forte omissão do Estado na regulação desse 
processo. Desse modo, questiona-se: quais as principais 
causas e reflexos do conflito socioambiental na praia da 
Pipa decorrentes do desenvolvimento turístico?
Tendo em vista a reconhecida representatividade 
turística no cenário estadual, nacional e internacional, 
Pipa é um destino que precisa de alternativas que 
apoiem a gestão desse patrimônio natural, visando 
minimizar os conflitos existentes e fornecer estratégias 
que melhorem as condições de sustentabilidade. Com 
base nessas constatações, a pesquisa busca “investigar 
a progressão dos conflitos socioambientais provocados 
pelo desenvolvimento turístico da praia da Pipa, Brasil, 

e evidenciar as interações, relacionamentos e coalizões 
entre os diferentes agentes envolvidos nesses processos”.
 Para tanto, foram investigadas as principais 
características dos grupos, no sentido de detectar os 
conflitos, alianças, coalizões e conseguir assim traçar 
a evolução do conflito. A gestão do conflito se faz 
necessária, visando haver maior harmonia das ações e 
integrar os agentes envolvidos no trade turístico. Assim, 
tentar alcançar um equilíbrio mais próximo dos pilares 
para o desenvolvimento sustentável. 

2. TURISMO E SUA CONJUNTURA 
SOCIOESPACIAL
O turismo se apropria e domina os espaços para 
desenvolver-se. Por conseguinte, ao estudar o fenômeno 
torna-se relevante tratar da abordagem socioespacial por 
entender que muitas transformações são provenientes 
da sua prática. Assim, Cruz (2006) enaltece duas 
características intrínsecas do turismo “uma delas é o fato 
de o turismo ser, antes de qualquer coisa, uma prática 
social. A outra é o fato de ser o espaço seu principal 
objeto de consumo”. 
Balastreri (2006) refere que “é no espaço de origem da 
demanda que se originam os fluxos turísticos, mas é no 
espaço de destino que se concretiza, produzindo novas 
territorialidades”. Ao tratar das categorias de análise 
em torno do território e turismo, encontra-se um vasto 
leque de relações que envolvem o ordenamento, uso e 
ocupação do solo nos destinos. 
A produção do espaço pelo turismo pode ser 
compreendida pela inter-relação entre grupos atuando 
em um espaço específico, assim “operado pelos agentes 
sociais envolvidos com o turismo, concretiza-se em um 
fenômeno socioespacial complexo, que tem como face 
mais visível uma atividade econômica extremamente 
dinâmica e impactante na contemporaneidade do nosso 
mundo social” (Fratucci, 2014).



153

Conflitos socioambientais e desenvolvimento turístico em zonas costeiras: o caso da Praia da Pipa, Brasil

Figura 1- Localização da praia da Pipa/RN, Brasil. Fonte: Nunes (2016).

Figure 1 - Location of the Pipa beach / RN, Brazil. Source: Nunes (2016).

Balastreri (2006) reforça ainda que os espaços 
apropriados passam a ser territórios, configurando-se 
como expressão de poder tanto no aspecto político quanto 
no sentido simbólico, vigorando as relações sociais no 
contexto inserido.
Como se percebe, o fenômeno turístico envolve uma 
gama de fatores, tendo reflexos sentidos diretamente 
nas novas configurações territoriais e sociais. Por isso, 
Santos (2014) enaltece a significância das ligações 
entre o turismo e território. Aponta que a atividade pode 
assumir uma função importante no desenvolvimento 
local, regional e nacional, desde que a gestão aconteça 
de maneira integrada, adotando os princípios de 
sustentabilidade ambiental e direcionamentos para 

economia solidária. Todavia, a falta de integração 
entre planejamento e território tem comprometido o 
desenvolvimento do turismo em muitos destinos. 
Alban (2008) refere-se à dinâmica perversa que envolve 
a instalação dos complexos turísticos nas praias da costa 
nordestina brasileira, constatando que “na grande maioria 
dos casos, a infraestrutura chega, viabiliza o boom 
turístico, mas não o sustenta. Em consequência disso, 
ocorre a saturação e a degradação social e ambiental dos 
complexos”.
A conjuntura de ocupação do solo (até mesmo em 
áreas protegidas), disputa dos novos estabelecimentos 
hoteleiros, substituição das antigas atividades tradicionais 
e escassos investimentos de recursos públicos para 
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estruturação do destino turístico, tem ocasionado uma 
gama de impactos negativos na sociedade local e no 
território inserido (Aledo et al., 2013).
Os territórios são manipulados de acordo com os 
interesses, “tal poder de intervenção, evidentemente, 
promove alterações nas formas de organização social nos 
lugares, já que impõe novos usos do território e relações 
sociais nas cidades e regiões em que se instalam” 
(Oliveira, 2014). Esse tipo de desenvolvimento induz o 
setor público a perder o controle da situação, ao mesmo 
tempo em que cresce a pressão de empresários, trade 
turístico e demais interessados na atividade turística, 
tornando o conflito mais complicado e de difícil controle. 
Com o passar do tempo, o processo continua e aumenta 
a dependência, trazendo saturação do destino e 
destruição de seus recursos de base (Shoeb-ur-rahman 
& Shahid, 2012).  Por isso, Cruz (2006) reforça que 
“o desenvolvimento do turismo deve ser um projeto 
construído coletivamente e não uma resposta a interesses 
particulares, de grupos sociais específicos”.
Em virtude dos diferentes contextos “de usufruto da 
experiência turística, é normal que os grupos menos 
beneficiados (em muitos casos as comunidades residentes) 
sintam dificuldades em assimilar o desenvolvimento do 
turismo e a convivência com outros grupos”. (Zacarias, 
2015). Assim, o uso do território pelos novos e antigos 
moradores torna-se conturbado, englobando impasses 
nas dimensões que envolvem o fenômeno turístico.
Cap-net (2008) apresenta uma definição para conflitos, 
esclarecendo que são fatos presentes na vida e envolvem 
um processo com condições objetivas e subjetivas, 
requerendo estratégias de resolução centrados em 
concepções sustentáveis. 
Os conflitos apresentam repercussão e impactos 
significativos para os atores envolvidos. De acordo com 
Pignatelli (2010), o conflito surge “quando os indivíduos 
ou os grupos, conscientes e deliberadamente procuram 
sujeitar, destruir ou derrotar um rival ou defender-se 
destes propósitos”.
Pautado em tal constatação, observa-se que os reflexos 
danosos dos conflitos são amplamente difundidos entre 
as partes envolvidas, sendo importante tratar os motivos 
e efeitos, no sentido de melhorar a compreensão da 
situação.
Dessa forma, percebe-se que as necessidades humanas, 
os interesses individuais e os desejos são características 
que incitam o surgimento de situações conflituosas. 
Em conformidade com Mayer (2000), a roda do conflito 
apresenta cinco forças motivadoras que caracterizam 
sua raiz, sendo motivadas pelos seguintes aspectos: 
comunicação, emoções, valores, estruturas e a história, 

impulsados por uma necessidade central que norteia tais 
ações. Portanto, torna-se indispensável à compreensão 
de cada fonte para acompanhar a evolução da situação 
de conflito. 
Por meio de algumas técnicas de resolução de conflitos, 
é possível apresentar mecanismos para minimizar ou 
resolver impasses. De acordo com Vieira & Ribeiro 
(2010), em conjunto com a identificação das fontes de 
conflito e de sua intensidade, é importante definir que 
tipo de situação está sendo analisada, a fim de determinar 
possíveis alternativas de resolução. 
É plausível averiguar que a natureza dos conflitos 
socioambientais apresenta diversas causas. Por isso, 
torna-se relevante apresentar perspectivas pluralistas 
que reconheçam os diferentes enfoques dos atores e as 
consequências dos impasses (Vargas, 2007).
Desde modo, os conflitos socioambientais têm como 
norteador a contestação pelos recursos naturais, 
envolvendo relações de troca, disputa e preocupação 
pela manutenção e preservação do meio ambiente (Lima 
& Shiraishi Neto, 2015). 
Carpio & Meneses (2006) defendem que a interferência 
em um conflito socioambiental induz a necessidade 
de estabelecer formas mais adequadas de enfrentar o 
problema, definindo quais meios deverão ser utilizados e 
o papel que os membros e/ou instituições desempenharão.
Taibi (2016) crítica as aspirações do sistema capitalista 
que ultrapassa os limites ambientais, sendo possível obter 
autorizações de ocupação em lugares com fragilidades 
naturais e peculiaridades que deveriam ser preservadas. 
Deve-se ponderar que os conflitos que envolvem o 
ambiente estão diretamente relacionados aos aspectos 
políticos, sociais, econômicos e ecológicos. Apesar 
disso, ainda são limitados os estudos ou estratégias 
de intervenção que adotam uma abordagem integrada 
e interdisciplinar para tratar das especificidades dos 
conflitos ambientais (Bob & Bronkhorst, 2010). 
A utilização intensiva dos recursos naturais tem 
estado entre as preocupações da sociedade atual. Tem 
provocado novos debates que envolvem economistas e 
ambientalistas, tendo como ponto de partida para análise, 
o uso indiscriminado do meio ambiente para atender 
anseios das atividades econômicas (Tomio & Ullrich, 
2015). 
Considerando os conflitos de ordem socioambiental, 
despontando em função da exploração desordenada, 
pode-se citar o caso do turismo. Isso gera impactos 
severos, atingindo sobremaneira a configuração 
socioespacial e os recursos naturais que deveriam ser 
os bens mais resguardados para própria continuidade da 
atividade. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utilizou para 
análise: dados secundários, visitas in loco, observação 
participante e diários de campo. Para tanto, teve suporte 
de procedimentos técnicos referentes à pesquisa 
bibliográfica e documental, como estudo de caso para 
analisar o objeto delimitado. 
Identificar a situação auxiliou a reflexão sobre a forma 
como os recursos naturais estão sendo utilizados, 
percebendo a necessidade de entender como se dá a 
organização dos grupos diante a articulação para a 
atividade turística.
Assim, foram elencados os agentes protagonistas do 
conflito - mercado, poder público e população, no sentido 
de entender os anseios e posições dos três grupos, e em 
seguida, apontar as possíveis coalizões. Portanto, foi 
preciso entender como o turismo se fixou, sem maior 
controle pelos órgãos administrativos, em detrimento 
da vida dos habitantes locais, e como decorrência, 
as contradições que se visualizam na realidade 
contemporânea.
Conforme Mayer (2000), para entender o desdobramento 
do conflito torna-se fundamental compreender os 
sentimentos, atitudes, crenças e valores dos atores 
envolvidos, para assim identificar as relações e 
sentimentos gerados entre ambos. 
Pautado no Cap-Net (2008), foi possível identificar os 
principais impactos sociais e ambientais, decorrentes 
da utilização desenfreada relacionados ao turismo. 
Com isso, perceber posições, interesses e necessidades 
dos atores envolvidos e, assim, apresentar etapas da 
progressão do conflito.
O conflito socioambiental em Pipa também foi analisado 
sob a vertente da delimitação das principais alianças 
e entraves, sendo a abordagem caracterizada pela 
identificação das interações e relacionamentos entre os 
agentes envolvidos. 
Para isso, o estudo contou com a ferramenta metodológica 
de análise de conflito experimentado por Assad (2002), 
Medeiros & Nascimento (2010). Os autores mencionados 
conseguiram, com a adoção dessa abordagem, investigar 
casos de conflitos relacionados ao desenvolvimento 
sustentável e apropriação de localidades pelo turismo, 
fazendo analogia a um jogo social para apresentar os 
participantes, relações e diferentes cenários que podem 
ser alcançados.
Medeiros & Nascimento (2010) fez a adaptação da 
representação simbólica dos naipes do baralho para 
identificação dos personagens do conflito, buscando 
identificar as regras utilizadas para a assimilação do 
turismo e como os atores se inserem no contexto. 

Expõem como o jogo é jogado, como os naipes se 
associam, o poder que cada carta tem de mudar a direção 
e os resultados do jogo. 
A ferramenta metodológica utilizada permitiu fazer a 
representação do fluxograma com o apontamento dos 
grupos, identificação das alianças e conflitos entre as 
partes.  
Constatações no local de estudo, com observação direta 
e participante, forneceram subsídios para construir 
um esquema que identifica as ações e características 
intrínsecas dos grupos (Poder Público, Mercado 
e População), detectando as principais relações e 
discórdias. 
Para melhor identificação, utilizou-se a “representação 
simbólica” dos naipes de baralho, adaptada de Medeiros 
& Nascimento (2010), para caracterizar os atores mais 
alinhados a determinadas características, Figura 2.

Figura 2- Representações simbólicas dos atores associados aos 
conflitos. Fonte: adaptado de Medeiros & Nascimento (2010).

Figure 2 - Symbolic representations of the actors associated to con-
flicts. Source: Adapted from Medeiros & Nascimento (2010).

Na classificação sugerida, o naipe de ouro simboliza 
o grupo responsável pelo planejamento turístico – o 
poder público local. O naipe de paus está vinculado 
aos atores que aspiram pelo rápido crescimento do 
turismo – o mercado, e a população, como meio 
termo, está simbolizada pela junção de ambos 
os naipes (ouro e paus) demonstrando, assim, 
como essas peças influenciam o conflito e podem 
estabelecer alianças.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Agentes protagonistas do conflito 
O conflito torna-se evidente a partir do momento em que 
os novos moradores, representando notadamente o setor 
privado, passam a se indispor com o poder público em 
busca de ações mais efetivas de controle do crescimento 
acelerado do turismo. Ao mesmo tempo em que os 
políticos locais sentem a pressão e ameaça do novo grupo 
dominante, ocasionando disputa. Em decorrência, a 
população local também é impactada diretamente, sendo 
afastada das suas residências na praia e cada vez mais, 
distanciada do processo de desenvolvimento turístico. 
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Os conflitos de poder podem ser verificados no 
âmbito político, entre o Empresariado – marcado 
predominantemente por outsiders que possuem 
negócios em Pipa, o Poder Público local – que além de 
representantes políticos, eram os detentores do poder 
econômico, e a População – composta por um grupo 
bastante heterogêneo, envolvendo nativos e forasteiros 
que compartilham do mesmo espaço e sentem-se 
pertencentes ao lugar.
O Mercado é representado por dois grupos distintos, 
empresários nativos e de outras localidades. Os 
empresários autóctones são aqueles que nasceram e 
sempre viveram em Pipa, em quantidade pequena diante 
os grandes empreendedores; já os empresários de outras 
localidades são os que residem no município, de origem 
nacional e estrangeiros, podendo ser segmentados entre 
os que adotaram o lugar com afetividade, respeitam e 
se preocupam com sua conservação, e os empresários 
capitalistas que visam o lucro a curto prazo, não respeitam 
a legislação ambiental e excluem a população nativa do 
processo de desenvolvimento endógeno.
O Poder Público é constituído por políticos do lugar, 
que por algum tempo detinham também o monopólio 
do setor privado, sendo empresários e gestores dos 
primeiros empreendimentos turísticos do município. Ao 
longo dos anos, foram diminuindo o domínio diante os 
novos empresários que chegavam e investiam recursos 
significativos no setor do turismo, perdendo espaço no 
setor privado. 
Conforme constatado no local de estudo, com diários 
de campo, a gestão municipal passou a ter uma atuação 
discordante com as aspirações do mercado, com 
cobranças abusivas de taxas, pouco investimento em 
promoção e infraestrutura para o turismo. Por isso, os 
empresários demonstram insatisfação, e apesar das 
transições de representantes públicos, reclamam que não 
há mudanças no cenário. 
Outro participante do conflito é a população que 
vem sofrendo impactos diretos do desenvolvimento 
do turismo, passando por grandes adaptações com o 
“boom” turístico de Pipa (década de 1990), sendo em 
um primeiro momento, afastados para as periferias em 
virtude da invasão de investidores que supervalorizaram 
suas propriedades na praia e os seduziram a vender suas 
residências. 
A população demonstra, por meio de discurso e ações, 
ser contrária à maneira exploratória que os recursos 
naturais estão sendo utilizados para um crescimento 
desordenado do turismo, impactando prioritariamente, 
no meio ambiente e nas novas relações sociais impostas. 
Corroborando com Yang et al. (2013), os retornos 
econômicos provenientes do turismo tem acontecido de 

maneira desigual, concentrados em poucas mãos, não 
havendo uma distribuição igualitária e justa entre os 
grupos, sendo a comunidade local pouco beneficiada. 
A população ainda sente os efeitos negativos por parte 
das autoridades locais, que normalmente priorizam as 
obras públicas para atender as necessidades dos turistas, 
com serviços básicos precários, desencadeando conflitos 
entre sociedade e poder público (Haija, 2011).
Cada grupo de participantes segmentados no conflito 
pode ser definido por coalizões, tendo em vista, o 
interesse em comum e o agrupamento de determinadas 
classes visando cooperar entre si (Tabela 1). Unir os 
grupos é a estratégia para impulsionar as decisões e 
causas coletivas. 
É válido ressaltar que mesmo dentro de cada categoria 
de análise, os grupos anunciados possuem características 
peculiares, tais como a população, que poderia ser 
segmentada em nativos e novos residentes. No entanto, 
foi adotada essa concepção por acreditar que as coalizões 
apresentam um peso maior com a união de forças, e não 
segregação dos agentes. 
Assim, o grupo do poder público, considerado como 
regulador e provedor do bem estar, foi dando enfoque aos 
membros da própria gestão local, tais como secretarias e 
câmara municipal.
O Mercado também apresenta seus possíveis 
agrupamentos, constituído pelas diversas associações 
vinculadas ao trade turístico, tais como hospedagem, 
restaurantes, vendedores, não tendo distinção entre 
empresários locais ou procedentes de outros lugares.
Por fim, a população local pode ser agrupada, sendo 
representada por associações e conselhos que visam 
objetivos semelhantes, como a conservação da destinação 
turística, buscando desenvolvimento socialmente mais 
justo e equilibrado (Tabela 1).
A união dos representantes de cada grupo pode fortalecer 
os segmentos para atuar de maneira mais ordenada. Para 
isso, as coalizões precisam ser pensadas como estratégias 
para as ações coletivas e não focadas em interesses 
individuais.

4.2 Progressão do conflito socioambiental em 
Pipa
Na praia da Pipa, percebe-se a influência das forças que 
representam a raiz do conflito (comunicação, emoções, 
valores, estrutura e história) como elementos decisivos 
na análise.
Considera-se que a comunicação entre os atores 
envolvidos não acontece de maneira amistosa, 
ocasionando maiores entraves na condução dos debates 
e ações. 
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PODER PÚBLICO
Possíveis coalizões Definição de metas

•	 Prefeitura Municipal

•	 Secretaria Municipal de Turismo

•	 Secretaria de Meio Ambiente 

•	 Câmara Municipal

•	 Secretaria de Educação, Cultura e Desporto

•	Manter o controle sobre o uso e ocupação do solo;

•	Desapropriar construções irregulares que desrespeitam as leis ambientais;

•	Conseguir efetivar um planejamento turístico com metas a longo prazo;

•	Tornar Pipa atrativa para os turistas, mas principalmente, para a população local, 
atendendo aos anseios e necessidades básicas da população;

•	Incentivar os conselhos participativos, ouvindo efetivamente as aspirações da sociedade 
sobre os direcionamentos que almejam;

•	Fiscalizar a utilização indevida dos recursos naturais e atuar junto aos demais órgãos 
competentes, tais como IDEMA e IBAMA.

MERCADO
Possíveis coalizões Definição de metas

•	 Associação de Bares e Restaurantes de Pipa/
Tibau (ABREST)

•	 Associação dos Hotéis de Tibau do Sul e 
Pipa (ASHTEP)

•	 Associação dos Barraqueiros da Praia da 
Pipa 

•	 Associação dos Moradores e Amigos da Pipa 
(AMAPIPA)

•	Ampliação das ferramentas de divulgação e propagação do destino turístico;

•	Cobrar ações da gestão pública quanto à melhoria da infra-estrutura básica;

•	Conter as construções de equipamentos turísticos em áreas preservadas;

•	Maior rigidez em relação à responsabilidade socioambiental; 

•	Seguir as diretrizes para um desenvolvimento turístico mais sustentável;

•	Absorver e capacitar à população local, fornecendo maiores possibilidades de 
crescimento profissional. 

POPULAÇÃO
Possíveis coalizões Definição de metas

•	 Núcleo Ecológico de Pipa (NEP)

•	 EducaPipa

•	 Associação Catavento

•	 Associação de surf

•	 Conselho Comunitário de Pipa

•	 Grupo Ecológico Salva Vidas

•	 Associação dos moradores da praia da Pipa

•	Ser inserida no planejamento turístico; 

•	Participar ativamente das decisões relacionadas à praia da Pipa;

•	Manter o patrimônio natural da localidade, com preservação das unidades de 
conservação;

•	Fazer parte do processo de desenvolvimento endógeno;

•	Monitorar e reagir às irregularidades diante as explorações ambientais;

•	Ter maior consciência sobre direitos e deveres diante a conservação dos recursos 
naturais. 

Tabela 1- Possíveis coalizões dos grupos envolvidos no conflito em Pipa.

Table 1 - Possible coalitions of the groups involved in the conflict in Pipa.

As emoções também são evidenciadas quando trata das 
posições antagônicas dos atores em Pipa, considerando 
o sentimento de insatisfação dos nativos quanto ao 
crescimento desordenado de seu lugar de origem. 
Os valores estão intrinsecamente relacionados às crenças 
dos envolvidos no conflito, culminando em atitudes que 
serão manifestadas ao longo do conflito. 
As estruturas formadas são elementos decisores na 
condução do conflito, podendo o mesmo estar vinculado 
aos recursos, informações, parâmetros legais, dentre 
outros. 

E por fim, a história é uma vertente indispensável quando se 
pretende entender a causa do conflito, sendo indispensável 
conhecer a trajetória do surgimento até o contexto atual, 
para entender como os atores se posicionam.
Assim, remetendo ao conflito socioambiental em Pipa, 
percebe-se o surgimento do cenário discordante por volta 
da década de 1990, em decorrência das novas relações de 
poder entre os agentes produtores do turismo. 
A divulgação do destino turístico trouxe além dos turistas, 
investidores com aplicação de recursos em “segundas 
residências” (nas quais passam a maior parte do tempo 
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fechadas), tendo como principais impactos a especulação 
imobiliária desenfreada, com supervalorização do metro 
quadrado, urbanização e transformações territoriais. 
Analisando as etapas de formatação do conflito em Pipa, 
serão apontadas algumas constatações vinculadas aos 
princípios abordados no Cap-Net (2008) (Tabela 2).
Diante do exposto, verifica-se que há muitos entraves 
que inibem uma atuação conjunta dos grupos narrados. 
Todavia, é possível detectar ações que tem tido efeito 
positivo e promissor, como o fortalecimento e até criação 
de novas associações e ONG’s voltadas às causas sociais 
e ambientais.

4.3 Interações e relacionamentos do conflito em 
Pipa
É válido ressaltar que alguns grupos demonstram lados 
antagônicos, como o poder público e o mercado, que 

apresentam aspirações e atuação divergente. Têm-se 
os órgãos públicos como elemento para fortalecer as 
decisões e o mercado, segmentado em associações, 
como parte para consubstanciar a luta pelos ideais de 
cada categoria que representa. 
Em outros momentos os grupos se confundem, sendo os 
membros da população local também representantes do 
setor privado, os políticos agentes do setor privado e, às 
vezes, esses membros ocupam os três grupos, ou seja, o 
político, o empresarial e o da população local.
O fluxograma de interações e relacionamentos dá-se por 
meio da análise das alianças e conflitos que envolvem os 
atores investigados. 
Com a representação simbólica, foi possível classificar 
os grupos de acordo com as suas características, 
possibilitando fazer a descrição de cada aspecto e assim, 
enunciar os conflitos e alianças entrelaçados. Portanto, 

Side Form (Formação de lados)
Os grupos envolvidos no conflito passam a contar com aliados, também possível considerar como coalizões, nos quais os novos membros são 
incorporados de acordo com as semelhanças e afinidades quanto às reinvindicações de cada grupo (Poder Público, Mercado e População). 
No estudo, o conflito se desenha com a distinção de três lados com interesses diversos, e aos poucos, há uma associação natural de outros 
representantes de cada setor formando as chamadas coalizões.

Positions Harden (Posições difíceis)
Os atores conflitantes ficam cada vez mais distantes, havendo comunicação prioritariamente entre os membros pertencentes a cada segmen-
to, restringindo assim, as possibilidades de diálogo entre as partes envolvidas. Com isso, os interesses individuais passam a ser ainda mais 
evidentes, prejudicando possíveis acordos.

Communication Stops (A comunicação termina)
Momento em que a situação já está tão tensa que as comunicações são encerradas, deixando de haver diálogo entre os grupos opositores. 
Dessa maneira, o distanciamento e as dificuldades de acordo aumentam, prejudicando as tentativas de resolução do conflito.

Resources are Committed (Recursos estão comprometidos)
A exploração desenfreada e sem planejamento coloca em risco a manutenção da atividade turística, em virtude dos impactos imensuráveis, 
afetando diretamente a degradação dos recursos naturais.

Conflict Goes Outside the Community (Conflito sai para fora da comunidade)
O conflito incorpora uma dimensão maior, atingindo outros personagens que passam a se preocupar e tentar minimizar os impactos prove-
nientes dos desdobramentos da crise. Nesse momento, pesquisadores, universidades e o próprio ministério público podem entrar em ação 
para analisar e propor possíveis métodos de resolução para os conflitos identificados.

Perceptions Become Distorted (Percepções tornam-se distorcidas)
À medida que o conflito evolui, as partes integrantes ficam cada vez mais fechadas e omissas a compartilhar as percepções dos demais gru-
pos, ampliando o sentimento de detentor da razão, agindo em causa própria e sem flexibilidade para entender as demais situações.

Sense of Crisis Emerges (Sensação de crise emerge)
A crise emerge com a especulação imobiliária e ocupação de segundas residências por outsiders, excluindo a população nativa do seu hábi-
tat natural. A (re)territorialização e as dificuldades de acordo diante do crescimento da atividade turística faz com que os grupos se sintam 
prejudicados e começa o embate direto.

Outcomes Vary (Os resultados variam)
Os reflexos provenientes do turismo variam de acordo com o modelo que tem sido adotado. A falta de planejamento efetivo no processo de 
desenvolvimento turístico, atrelado ao pouco envolvimento dos autóctones, torna-se um grande complicador na trajetória do conflito.

Costs of Conflict and Non-Negotiated Outcomes (Custos do conflito e resultados não-negociados)
A exclusão dos nativos do seu hábitat natural, apropriações em áreas irregulares e reordenamento do uso do solo geram danos incalculáveis 
para o meio ambiente, colocando em risco a própria manutenção da atividade turística. A falta de parcerias entre os agentes envolvidos no 
trade turístico ocasiona dificuldades na gestão da atividade, minimizando os retornos e os benefícios positivos que o turismo poderia gerar.

Tabela 2 - Progressão do conflito em Pipa. Fonte: baseado em Cap-Net (2008).

Table 2 - Progression of the conflict in Pipa. Source: based on Cap-Net (2008).
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são identificados quanto à participação atuante ou 
latente; à influência direta ou indireta; se as ações são 
determinantes ou se estão no campo da participação; e se 
são enquadrados como beneficiários ou executores dos 
atos, Figura 3.
Com o fluxograma, faz-se a sistematização geral do 
conflito, demonstrando o posicionamento de cada grupo 
através da atuação, influência e posições. A classificação 
dos atores e descrições das interações está apresentada e 
detalhada na Tabela 3.
Sabe-se que é um grande desafio para a gestão turística 
balancear a utilização e manutenção dos recursos 
naturais, mas essa deve ser uma condição fundamental 
para o desenvolvimento das atividades de lazer e turismo. 
Considerando o ciclo de vida das destinações turísticas 
de Butler (1980), a localidade investigada encontra-
se em um momento delicado, podendo ser visualizado 
manifestações do grau de saturação. 
Assim, é preciso aperfeiçoar os investimentos em 
benfeitorias para suprir as carências e anseios da população 
local, focados na manutenção dos equipamentos e 
bens naturais que proporcionam o desenvolvimento da 
atividade de maneira mais sustentável. 

Figura 3- Fluxograma de interações e relacionamentos entre os grupos.

Figure 3 - Flow diagram of interactions and relationships between groups.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao longo da análise foi possível detectar os agentes 
que fazem parte do cenário de crise, apresentando os 
conflitos socioambientais e possíveis alianças entre as 
coalizões, sendo constatado que o estado é omisso no 
planejamento e regulação do processo de transformação 
da zona costeira para prática do turismo, cedendo espaço 
para a imposição de interesses do mercado.
Os reflexos podem ser sentidos na esfera ambiental 
através da degradação, com desgaste da flora e fauna, 
poluição dos mananciais, esgotos e resíduos com 
destinação inadequada, impactos na vida marinha 
(sobremaneira nos golfinhos). Dentre os principais 
aspectos sociais, percebe-se uma mudança nos novos 
hábitos de vida, com modificação do território e das 
antigas moradias, alteração das atividades econômicas 
tradicionais, aculturação, prostituição, tráfico de drogas, 
dentre outros impactos negativos.
A pesquisa possibilitou identificar os personagens 
envolvidos, as etapas de formatação do conflito e traçar 
um esquema com as principais ações e relações dos 
grupos ligados ao desenvolvimento turístico da praia da 
Pipa/Brasil.
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Constata-se que os impasses podem ser amenizados com 
possíveis alianças, evidenciando que os grupos podem ter 
uma atuação mais pacífica. Por isso, podem ser adotadas 
técnicas de resolução de conflitos, sendo os líderes 
locais e representantes de associações e ONG’s possíveis 
mediadores para o debate entre as partes envolvidas.
Em síntese, como alternativas para a mediação do 
conflito sugerem-se ações que podem contribuir para 
minimizar a situação, tais como: maior transparência, 
diálogo e decisões conjuntas; definir práticas de gestão 
coletivas; promover ações educativas de sensibilização 
e mobilização; sobrepor ações coletivas sobre interesses 
pessoais; reativação de instâncias de governança; 
fortalecer alianças entre a comunidade local, diminuindo 
a segmentação entre nativos e forasteiros.
É fundamental traçar metas de planejamento estratégico, 
com base nos princípios da sustentabilidade, tendo como 
referência o plano de manejo e gestão ambiental. Além 
da implantação da Política de Educação Ambiental, 
possibilitando maior conscientização e ensinamentos 
sobre preservação, respeitando a capacidade de carga da 
destinação turística e diminuindo os impactos agressivos 
na zona costeira.
Todavia, foi possível detectar limitações na abordagem 
metodológica utilizada, na qual as coalizões entre os 
grupos foram apontadas de maneira unificada para 

simplificar o processo, ou seja, a segmentação poderia ser 
mais ampla para obter um detalhamento mais específico 
de cada grupo.
Para isso, sugere-se para próximas pesquisas a 
experimentação da teoria dos jogos e/ou programas de 
computadores com variáveis mais detalhadas, a fim de 
apontar ramificações, por acreditar que a apresentação 
de outros grupos poderá aumentar o entendimento 
e possibilitar encaminhamentos para a resolução do 
conflito.
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ATOR CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO DE INTERAÇÕES E RELACIONAMENTOS

Poder público

Conflitos: a gestão pública tem sido ineficiente quanto ao planejamento turístico, fiscalização 
e normatização das leis ambientais, perdendo o controle sobre a territorialização, uso e 
ocupação do solo, dando mais atenção às demandas dos turistas e suprimindo os anseios 
da população local.

Alianças: podem ser efetivadas no intuito de promover uma instância de governança mais 
atuante e envolvida com as questões sociais e mercadológicas, buscando um consenso nas 
ações deliberadas que atendam as aspirações de ambos os grupos.

População local

Conflitos: não existe um desenvolvimento endógeno, sendo excluídos do planejamento 
do turismo, os nativos afastados do seu hábitat natural, substituição das antigas atividades 
econômicas (pesca e agricultura) e reprimidos a subempregos na área.

Alianças: Preocupam-se com a preservação ambiental como ferramenta para a 
sustentabilidade local da destinação turística. São beneficiados com a infraestrutura turística 
e recursos destinados à praia, com ampliação das oportunidades de emprego e renda. 

Mercado

Conflitos: desacordos quanto ao uso e ocupação do solo, apropriações irregulares, 
processo de territorialização, degradação ambiental com desrespeito às leis municipais, 
desconsiderando os locais ambientalmente frágeis, aculturação, desejo de crescimento do 
turismo a curto prazo.

Alianças: aumento das possibilidades de emprego e renda para a localidade, estruturação 
de equipamentos para atender à demanda turística, ações de marketing que estimulam a 
visitação com responsabilidade socioambiental.

Tabela 3 - Classificação de atores e descrição dos conflitos e alianças com base em Medeiros & Nascimento (2010).

Table 3 - Classification of actors and description of conflicts and alliances based on Medeiros & Nascimento (2010).
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