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Resumo 

As praias representam um dos ecossistemas mais, complexos, dinâmicos e vulneráveis da zona 

costeira que fornecem serviços ecossistêmicos de grande relevância para o bem estar humano. As 

atividades antrópicas localizadas tanto no continente como no oceano vêm causando cada vez mais 

causando impactos nos ecossistemas costeiros, sendo necessário a aplicação de estratégias de manejo 

holísticas e integradoras que reconheçam as múltiplas escalas e múltiplas interações dos processos 

socioecológicos. Assim, o presente trabalho buscou evidenciar a necessidade da multisetorialidade e a 

importância da Gestão Baseada em Ecossistemas na gestão de praias no Brasil. Para tal o estudo foi 

dividido três etapas: (1) Identificar e caracterizar as políticas públicas e instrumentos existentes no Brasil 

aplicáveis à gestão de praias (2) realizar uma análise de políticas públicas potencialmente aplicáveis à 

gestão de praias por meio da metodologia DPSIR; (3) discutir as oportunidade e dificuldades em 

incorporar a GBE na gestão de praias. O presente estudo demonstrou a necessidade de integrar políticas 

setoriais na gestão de praias e a necessidade de uma visão mais holística e integrada que levem em conta 

os processos socioecológicos e suas escalas. 

palavras-chave: sistemas socioecológicos, ameaças antrópicas, DPSIR, conexão 

continente-oceano



 

 

 

 

Abstract 

Beaches represent one of the most complex, dynamic and vulnerable ecosystems in the 

coastal zone that provide ecosystem services of great relevance to human well-being. 

Anthropogenic activities located on both the continent and the ocean are increasingly causing 

impacts on coastal ecosystems, requiring the application of holistic and integrative management 

strategies that recognize the multiple scales and multiple interactions of social ecological 

processes. Thus, the present work sought to highlight the need for multi sectoriality and the 

importance of Ecosystem Based Management in beaches management in Brazil. The study was 

divided into three stages: (1) To identify and characterize existing public policies and 

instruments applicable to beach management in Brazil; (2) to conduct an analysis of public 

policies potentially applicable to beach management through the DPSIR methodology; (3) 

discuss the opportunities and difficulties in incorporating GBE in beach management. The 

present study demonstrated the need to integrate sectoral policies in the management of beaches 

and the need for a more holistic and integrated vision that take into account social ecological 

processes and their scales. 

Key words: social ecological systems, human threats, DPSIR, land-sea connection  
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 1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos séculos as atividades antrópicas vêm provocando transformações no funcionamento, 

estrutura e características dos ecossistemas (CHAPIN III et al., 2009; HALPERN et al., 2008; JACOBI, 

2017). Crutzen (2002) denomina esse período de Antropoceno, era geológica caracterizada pela 

deterioração da qualidade e estabilidade dos ecossistemas e de seus recursos naturais na qual as atividades 

humanas representam o maior fator de mudança (STEFFEN et al, 2015).  

Dentro deste panorama, a degradação da Zona Costeira é particularmente grave. A Zona Costeira 

constitui uma área de transição entre o domínio continental, oceânico e atmosférico (MACKENZIE e 

VER 2019). A interação desses domínios proporciona uma diversidade de habitats e recursos naturais que 

prestam serviços ecossistêmicos de elevado valor para o bem estar humano, configurando ambientes de 

grande interesse socioeconômico (AGARDY E ALDER, 2005; BARBIER et al., 2011; FAO, 1998; 

HARVEY e CATON, 2003; MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; RADCHENKO et 

al., 2000; VON BODUNGEN e TURNER, 2001), que favorecem o assentamento humano 

(NORDSTROM, 2000). 

Segundo a ONU (2016), 38% da população mundial está localizada em uma faixa territorial a 

menos de 100 km da costa, de forma que a zona costeira representa uma das regiões mais intensamente 

povoadas do mundo. Ainda, nas proximidades da zona costeira estão situadas grandes cidades do mundo 

que são caracterizadas pelo crescimento acelerado (NEUMANN et al., 2015) aumentando a demanda por 

espaço, matéria prima e energia. Este cenário é ainda mais acentuado em regiões tropicais, onde as 

atividades turísticas são altamente desenvolvidas (DEFEO et al., 2009). 

A existência de diversas atividades antrópicas como portos, indústrias e turismo tornam as zonas 

costeiras suscetíveis a uma série de ameaças (DEFEO et al., 2009) como ocupação desordenada, 

especulação imobiliária, urbanização, acentuada sobreexplotação dos recursos e poluição, levado à 

degradação dos ambientes costeiros (AGARDY E ALDER, 2005; KAY E ALDER, 2005). Deste modo, 

muito impactos antrópicos estão concentrados nas linhas de costa do mundo, que são dominadas por 

praias (MCLACLAN E BROWN, 2006).  

As praias representam um dos ecossistemas mais dinâmicos e vulneráveis da zona costeira 

(DEFEO et al., 2009; HANSON, 2001). Essas regiões são consideradas sistemas socioecológicos 

complexos (MCLEOD e LESLIE, 2009; SARDÁ para et al., 2015) que possuem papel importante no 

fornecimento de serviços ecossistêmicos essenciais para o bem estar humano. Do ponto de vista natural, 

as praias prestam serviços como ciclagem de nutrientes, filtração de água, estabilidade da linha de costa, 
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provisão de locais de nidificação para aves, inclusive algumas espécies em perigo de extinção, entre 

outros (BARBIER et al., 2011; CONSTANZA et al., 1998; COUPLAND et al. 2007; DEFEO et al. 2009; 

HATTAM et al., 2015; LIU et al., 2005; MICALLEF E WILLIAMS, 2002; MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; SCHLACHER et al. 2008; UNEP, 2006). 

Do ponto de vista socioeconômico, além da provisão de alimentos (pesca) e de recursos naturais 

utilizados na atividade industrial, as praias também constituem um dos locais mais procurados para 

recreação, lazer e turismo (BARBIER et al., 2011; COUPLAND et al. 2007; DEFEO et al. 2009; 

HATTAM et al., 2015; LIU et al., 2005; MICALLEF E WILLIAMS, 2002; MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005; SCHLACHER et al. 2008; UNEP, 2006). Sua vocação turística e a 

fácil acessibilidade deste ecossistema pela sociedade tornam as praias o ambiente costeiro mais utilizado 

pela população, sustentando a economia de muitas cidades por meio do turismo (KLEIN et al., 2004). 

Assim como a zona costeira, as praias interagem com o continente e com o oceano em diversas 

escalas (terrestre, costeira, estuarina, fluvial, marinha, oceânica) por meio de uma gama de processos 

físicos, ecológicos e sociais. Em consequência de sua natureza dinâmica, as praias estão expostas a 

impactos provenientes tanto de atividades antrópicas resultantes do processo de uso e ocupação das zonas 

costeiras (DEFEO et al., 2009) que ocorrem via bacia de drenagem (MACKENZIE E VER, 2019), como 

do ambiente marinho, por meio de processos oceanográficos. Esses impactos têm a estimativa de 

aumentar no século 21 (BROWN e MCLACHLAN 2002; SCHLACHER et al., 2006, SCHLACHER, 

2007), sendo ainda mais exacerbados em países em desenvolvimento, os quais possuem grande 

vulnerabilidade social e econômica (FLEISCHHAUER et al., 2005). 

As mudanças climáticas também intensificam a vulnerabilidade das praias (ALVAREZ-

ROMERO et al. 2011) causando o aumento da instabilidade de linha de costa, da disrupção do balanço 

sedimentar natural e mal funcionamento e declínio do ecossistema praial (BÉGIN et al., 2016; FRIHY, 

2001; HALPERN et al., 2009; JAMESON et al., 2002; JONES et al., 2004,  LAMB et al., 2016), podendo 

levar a mudanças irreversíveis no ecossistema (BROWN et al., 2014; ELLISON, 2015;   NEWTON e 

WEICHSELGARTNER, 2014; SCHLACHER et al., 2008; SPALDING et al., 2014). Ainda, as mudanças 

climáticas podem levar ao completo desaparecimento do ecossistema por meio do fenômeno chamado 

“coastal squeeze” (DEFEO et al, 2009; SCHLEUPNER, 2008). Este fenômeno é definido como um 

processo no qual a praia encontra-se comprimida numa faixa estreita devido tanto aos efeitos da elevação 

do nível do mar e da erosão, que forçam a praia a migrar em direção ao continente, como aos efeitos da 

urbanização e da construção de margens artificiais e rígidas, que comprimem esse ecossistema em uma 

faixa estreita (DOODY, 2013; PONTEE, 2013). Assim, a natureza linear e estreita das praias em conjunto 

com as múltiplas ameaças antrópicas e as mudanças climáticas fazem com que estes ambientes estejam 

entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo (BROWN e MCLACHLAN, 2002; HARVEY E 
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CATON, 2003; AGARDY E ALDER, 2005; KAY E ALDER, 2005; SCHLACHER et al., 2006; 

SCHLACHER et al., 2008;  DEFEO et al., 2009).  

Deste modo, a vulnerabilidade e a importância das praias, suas múltiplas atividades e seu espaço 

reduzido levam a conflitos de uso dos espaços e recursos comuns (DIEGUES, 2001; ASMUS e 

KITZMANN, 2004), destacando esse ecossistema como área prioritária para o planejamento e 

desenvolvimento de ações de gestão que sejam voltadas para a sustentabilidade. 

1.2 MODELO DE GESTÃO ATUAL 

1.2.1 Gerenciamento Costeiro Integrado 

Os debates sobre a gestão das zonas costeiras iniciam-se nos anos 70 nos Estados Unidos com o 

Coastal Zone Management Act, documento que surge como tentativa de solucionar os problemas 

existentes de uso e ocupação das zonas costeiras  compatibilizando o desenvolvimento econômico e 

industrial sem causar danos ao meio ambiente (BELCHIOR, 2008; CELLIERS; 2013). O documento 

definiu objetivos, conceitos e princípios orientadores para a gestão costeira que, posteriormente, foram 

adotados por vários países.   

Após o Coastal Zone Management Act, os debates sobre a gestão da zona costeira se 

intensificaram na comunidade científica, havendo a percepção da necessidade de desenvolver uma 

abordagem mais compreensiva e integrada dos usos e conflitos da zona costeira. Essa discussão deu 

origem, durante a Conferência das Nações Unidas Sobre o Meio Ambiente, ao termo Gerenciamento 

Costeiro Integrado (GCI) (CNUMAD, 1992). Adicionalmente, durante a conferência foi produzido o 

documento Agenda 21 que em seu capítulo 17 “Proteção dos Oceanos, de todos os tipos de mares - 

inclusive mares fechados ou semifechados e das Zonas Costeiras, e proteção e uso racional e 

desenvolvimento de seus recursos vivos”, considera o GCI um instrumento para atingir o 

desenvolvimento sustentável 

Para atingir tais objetivos o GCI baseia suas ações em 4 enfoques principais:   

(1) enfoque adaptativo, com planejamento das ações e a incorporação do aprendizado adquirido 

durante o processo para desenvolver novas ações (GESAMP, 1996); 

(2) enfoque participativo, com a participação dos diferentes segmentos sociais desde os processos 

iniciais acerca das medidas e políticas de gestão (CICIN-SAIN e KNECHT, 1998); 

(3) enfoque ecossistêmico, considerando o ecossistema uma unidade sem separar as dimensões 

humanas das naturais (POLETTE E VIEIRA, 2005); 
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(4) enfoque integrativo, considerando os diferentes elementos da zona costeira e promovendo a 

integração: (a) entre os diferentes setores atuantes na zona costeira e em regiões continentais que afetam 

os ecossistemas costeiros (intersetorial), (b) entre os ambientes aquáticos e terrestres e entre regiões 

políticas diferentes (espacial), (c) entre os níveis de governo municipal, estadual e federal 

(intergovernamental), (d) entre cientistas e órgãos governamentais (ciência - gestão) e (e) entre as nações 

vizinhas, buscando solucionar problemas que ultrapassem a fronteira do país (internacional). 

Portanto, o Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) é uma ferramenta que emerge como 

estratégia para lidar com a complexidade das múltiplas pressões existentes na zona costeira, tendo como 

objetivo gerenciar conflitos de uso e ocupação e solucionar os problemas decorrentes da gestão 

fragmentada e setorial das atividades antrópicas realizadas nessas regiões (GESAMP, 1996; CICIN-SAIN 

e KNECHT, 1998. O GCI consiste em um processo multidisciplinar, dinâmico e interativo de natureza 

contínua e adaptativa, de forma que seu enfoque multissetorial leva em conta tanto a diversidade de 

atividades, como a interação destas com os ecossistemas costeiros e suas fragilidades (GESAMP, 1996; 

CICIN-SAIN e KNECHT, 1998).  

1.2.2 Gestão de praias 

Inserida no contexto do Gerenciamento Costeiro Integrado, a gestão de praias representa uma 

abordagem mais local dentro da zona costeira que surge da necessidade de lidar com questões associadas 

aos conflitos entre os interesses socioeconômicos e ambientais dentro do ecossistema praial (MICALLEF 

e WILLIAMS, 2002). A complexidade das praias, sua diversidade de usos e seus conflitos surgem como 

ponto de partida para uma série de discussões e para diferentes pontos de vista sobre a definição de gestão 

de praias. 

Bird (1996) define gestão de praias como uma ferramenta que: 

“busca manter ou melhorar a praia como um recurso recreacional e como meio 

de proteção da linha de costa, enquanto atende as necessidades e aspirações dos 

usuários das praias”.  

Esta definição interpreta a gestão de praias como uma ferramenta destinada às necessidades dos 

usuários da praia (turistas) e direciona as decisões políticas para estratégias que facilitem o uso turístico 

desta região.  

Já Simm (1995) apresenta uma definição que considera um espectro mais abrangente dos 

diferentes setores e dos conflitos nas praias, caracterizando a gestão de praias como: 

“o processo de gestão, seja pelo monitoramento, simples intervenção, reciclagem, 

recarga, construção ou manutenção de estruturas de controle ou pela combinação 

dessas técnicas, refletindo um compromisso aceitável à luz das finanças 
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disponíveis, dos objetivos da proteção da linha costa, conservação da natureza, 

utilidade pública e industrial.” 

Ainda, existem visões alternativas que abordam a gestão de praias como gestão dos seres 

humanos, sendo essa realizada por meio do controle da interação dos seres humanos com as praias e 

remediação e mitigação de interações que possam causar dano a este ambiente (WILLIANS e 

MICALLEF, 2009). 

Apesar da existência de definições mais abrangentes de gestão de praias, a grande vocação 

turística destas regiões faz com que haja aumento da demanda por benefícios recreacionais e financeiros. 

Como consequência, a gestão desses ecossistemas é focada no setor turístico e na proteção da linha de 

costa contra erosão (ARIZA et al.,, 2008; SCHLACHER, 2008; WILLIAMS e MICALLEF, 2009), 

negligenciando outras funções das praias que acabam sendo consideradas como um complemento do 

turismo ou muitas vezes nem são levadas em consideração, levando a uma abordagem reducionista 

(SCHLACHER et al., 2006). 

Nas últimas décadas, houve a percepção de que, para lidar com o problema de degradação nas 

praias, seria necessário um conceito mais amplo de gestão de praias que buscasse o uso sustentável dos 

recursos, e não apenas atingir um padrão particular (SARDÁ et al., 2015). A partir de então as praias 

começaram a ser consideradas sistemas multidimensionais nos quais fatores ambientais, socioeconômicos 

e administrativo interagem formando um sistema integrado (JAMES, 2000). A gestão de praias passou, 

portanto, a buscar a integração dos diferentes componentes do sistema sendo estes formados pelo 

componente natural, constituído pelos aspectos biológicos (biota) e físicos (sedimento e água) e pelos 

processos ecológicos que os molda, e pelo sistema sociocultural que é composto pelos usos humanos nas 

praias (JAMES, 2000; LUCREZY et al, 2016). 

Deste modo, a gestão de praias apresenta-se como uma ferramenta complexa que busca otimizar 

o uso do espaço físico das praias, desenvolver seus recursos, bem como resolver os conflitos de uso, 

respeitando os elementos naturais enquanto se satisfaz as necessidades básicas da sociedade dentro do 

ambiente (WILLIAMS e MICALLEF, 2009).  

1.3 PROBLEMÁTICA DA GESTÃO 

Apesar de o Gerenciamento Costeiro Integrado e a gestão de praias se apresentarem como 

abordagens integradoras e transdisciplinares, existe grande dificuldade na operacionalização dessas 

abordagens (WILLIANS e MICALLEF, 2009). Com exceção de poucos exemplos, as práticas de manejo 

atuais são consideradas ineficientes (GUERRY, 2005; ROSEMBERG e MCLEOD, 2005; MCLEOD e 
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LESLIE, 2009; CURTIN e PRELLEZO, 2010; DELAUER et al., 2014), de modo que não conseguem 

lidar de maneira apropriada com complexidade e dinâmica dos ecossistemas (BERKES et al., 2003).  

Os ecossistemas marinhos e costeiros estão sujeitos a uma gama de processos ecológicos, naturais 

e antrópicos que variam de acordo com a escala espacial, podendo abranger desde continentes até 

dimensões mais locais (CROWDER e NORSE, 2008; MACKENZIE E VER 2019). A natureza dos 

processos socioecológicos transcende fronteiras políticas, e as pressões que impulsionam a degradação 

dos recursos ecossistêmicos não respeitam os limites políticos de gestão (ÁLVAREZ-ROMERO et al., 

2011;  ROSEN e OLSSON, 2013). 

 Apesar dessa interdependência dos processos socioecológicos, estudos mostram que a gestão 

vêm sendo realizada em uma lógica setorial e espacial baseada nos limites políticos-administrativos, 

negligenciando a interdependência dos ecossistemas e de seus componentes (HALPERN et al., 2008b; 

FOLEY et al., 2010; UNEP/GPA, 2006; ). As estratégias de gestão são desarticulada, criando uma visão 

unidimensional dos ecossistemas, dos fatores socioeconômicos e dos sistemas administrativos 

(DALAUER et al., 2014). Desse modo, a escala de gestão é desarticulada da escala dos processos 

socioecológicos, demandando maior integração e uma visão funcional e ecossistêmica do território. 

O gerenciamento realizado de forma setorial é considerado pouco eficiente e inapropriado para 

atingir o desenvolvimento sustentável. Sua visão fragmentada negligencia a interação entre as atividades 

antrópicas e os impactos cumulativos provenientes dessas atividades (FOLEY 2010). Ademais, as 

estratégias de gestão atuais mantêm-se focadas em apenas um tipo de sistema (terrestre, de água doce ou 

marinho) (PRESSEY et al., 2007), não considerando a conexão dos ecossistemas nem as escalas dos 

processos socioecológicos (ÁLVAREZ-ROMERO et al., 2011; BEGER et al., 2010;STOMS et al., 

2005;). Esses fatores tornam ainda mais difícil a compreensão, o controle e a mensuração dos potenciais 

efeitos cumulativos e sinérgicos das atividades antrópicas (KATSANEVAKIS, et al, 2011), podendo 

causar comprometimento da provisão dos serviços (MENDOZA-GONZALES et al., 2012; HARRIS et 

al., 2015; TURRA et al., 2017). 

A falta de coordenação entre os diferentes setores e das diferentes escalas político-administrativas 

resulta numa aplicação fragmentada das leis (WILLIANS e MICALLEF, 2009). As ameaças são 

abordadas de forma pontual e desarticulada apresentando instrumentos políticos com abrangência estreita 

e que negligenciam os componentes antrópicos que transcendem as fronteiras político administrativas.  

Ainda, a falta de conhecimento sobre os processos socioecológicos geram padrões de gestão 

reativos, que lidam com a remediação dos problemas ao invés da prevenção (CORMIER et al., 2010) de 

forma que as soluções não conseguem lidar de maneira eficiente com problemas complexos inerentes 

desse sistema (CROWDER et al., 2006; HUGHES et al., 2005; ROSEN e OLSSON, 2013).  
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Deste modo, existe forte demanda por mudança para abordagens de gestão mais holísticas, 

adaptativas e integradoras que reconheçam: as diferentes interações existentes dentro de sistemas 

socioecológicos e a escala espacial em que estas ocorrem; a interconexão entre os ecossistemas e seus 

processos; e que sejam capazes de manter o fornecimento de serviços ecossistêmicos de forma sustentável 

e a longo prazo, de forma a potencializar o bem estar humano (ROSEMBERG e MCLEOD, 2005; 

RUCKELSHAUS et al., 2008; CHAPIN III et al., 2009; MCLEOD e LESLIE, 2009; ATKINS et al., 

2011; ARIZA et al., 2014; SARDÁ et al, 2015). 

1.4 NOVAS ABORDAGENS 

1.4.1 Gestão Baseada em Ecossistemas 

A Gestão Baseada em Ecossistemas (GBE) é definida pela Communications Partnership for 

Science and the Sea (COMPASS, 2005) como: 

“uma abordagem integrada de manejo que considera o ecossistema como um 

todo, incluindo humanos. O objetivo desta ferramenta é manter o ecossistema 

marinho em uma condição saudável, produtiva e resiliente, de modo que possa 

sustentar os usos e fornecer os bens e serviços que os seres humanos precisam. A 

GBE difere das abordagens atuais que geralmente focam numa espécie, setor, 

atividade ou problema; esta considera impactos cumulativos de diferentes 

setores”. 

A GBE surge, como uma alternativa às limitações das estratégias de manejo tradicionais, que se 

mostram incapazes de utilizar os recursos naturais de maneira sustentável, principalmente quando se trata 

dos recursos encontrados nas regiões marinhas e costeiras (HARRIS et al., 2012; SARDÁ et al., 2014). 

Essa ferramenta permite uma gestão integrada das praias e de seus serviços, adotando uma visão holística 

e multidimensional que reconhece a interação entre os sistemas socioecológicos (CHAPIN III et al., 2009; 

LONG et al., 2015; DELAUER et al., 2014) e a conexão continente-oceano (CURTIN e PRELEZO, 

2010; BOECH, 2006). 

Ademais, a GBE é importante na integração dos diversos setores que atuam dentro dos sistemas 

marinho, superando a fragmentação das abordagens tradicionais (OLSEN e CHRISTIE, 2000; MCLEOD 

et al., 2005) e sendo reconhecida como uma das melhores práticas para a governança dos oceanos 

(ESPINOSA-ROMERO et al., 2011; GELCICH et al., 2018). Assim, a GBE é uma abordagem que não 
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deve substituir o Gerenciamento Costeiro Integrado, mas sim ser incorporada, propondo uma maior 

integração e uma visão mais holística entre as políticas setoriais (CORMIER et al., 2010).  

A GBE também é vista como uma ferramenta para preencher o vazio entre a teoria da Política 

Ambiental e as práticas de gestão de praias, de modo que esta pode facilitar a coordenação entre 

instituições e resolver problemas de fragmentação de responsabilidades e a fragmentação de políticas 

(CORMIER et al., 2010; SARDÁ, et al. 2015). 

Sardá et al. (2015) incorporou e adaptou os princípios da GBE apresentados na conferência 

UNEP/CBD/CPO às práticas de gestão de praia. Entre os principais apresentados no estudo destacam-se:  

(1) Gestão de ambientes terrestre, água e recursos vivos são uma questão de mudança social: 

estratégias de manejo devem adotar uma perspectiva holística geográfica, de modo que as 

praias não podem ser separadas da bacia hidrográfica e do ambiente marinho; 

(2) Gestores devem levar em consideração os efeitos reais e efeitos potenciais das atividades 

antrópicas que ocorrem em regiões adjacentes às praias e em outros ecossistemas: a 

dinâmica socioecológica das praias deve considerar a interdependência continente-oceano 

formando uma entidade única; 

(3) A abordagem ecossistêmica deve ser aplicada sob uma escala espacial e temporal 

adequada: a gestão de praias deve ser levada em consideração quando há mudanças em 

programas de desenvolvimento urbano ou em políticas setoriais, visto que mudanças 

nessas políticas podem afetar as praias; 

(4) A GBE deve envolver todos os setores relevantes da sociedade e as diferentes disciplinas 

científicas: é necessária a coordenação institucional entre os diferentes serviços 

administrativos e entre as autoridades locais e regionais competentes dentro da zona 

costeira. 

1.4.2 Sistemas socioecológicos e conexão continente-oceano 

A necessidade da implementação da Gestão Baseada em Ecossistemas nos sistemas costeiros 

surge do reconhecimento de que os ecossistemas costeiros são conectados por meio de processos 

dinâmicos (MCLEOD E LESLIE, 2009). Estes processos englobam aspectos sociais, naturais e as 

diferentes escalas espaciais e temporais em que estes ocorrem, havendo a necessidade de incorporar novas 

abordagens que levem em conta a complexa relação dos sistemas sociais com os sistemas ecológicos 

(BERKES e FOLKE, 2000) 

Estudos recentes têm reconhecido que os sistemas humanos e os ecossistemas estão 

intrinsecamente ligados (BERKES e FOLKE, 2000; LIU et al., 2007; OSTROM, 2009), formando 

sistemas socioecológicos (SES). Os SES são sistemas não estáveis, adaptativos e complexos nos quais os 
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componentes sociais e biogeofísicos interagem em diferentes escalas temporais e espaciais (LIU et al., 

2007).  

Os seres humanos e o sistema natural interagem de forma recíproca, formando um sistema 

complexo que se retroalimenta (LIU et al., 2007, GUICHARD e PETERSON, 200), de modo que os 

processos sociais, representados pela governança, pelo acesso e usos aos recursos, visão  de mundo e ética 

causam mudanças nos sistemas naturais (ecossistemas) impactando a sua dinâmica natural. Portanto, os 

processos sociais e naturais são mutuamente dependentes, de maneira que as atividades humanas e fatores 

como políticas públicas influenciam a dinâmica dos sistemas socioecológicos, impactando a dinâmica 

natural dos ecossistemas 

Inserida nesse contexto, a interface continente-oceano representa uma região de importante fluxo 

para os ecossistemas costeiros, constituindo uma região de interações socioecológicas de natureza 

múltipla e complexa (ÁLVAREZ-ROMERO et al., 2011; HALPERN et al., 2009; MAKINO et al., 2013; 

STOMS et al., 2005). A zona costeira conecta-se ao continente por meio de dois processos principais: 

transporte fluvial e processo atmosféricos (MACKENZIE e VER, 2019). O transporte fluvial é realizado 

via bacia hidrográfica, levando sedimento, água e nutrientes do continente para a zona costeira 

(HALPERN et al., 2007; NICOLODI et al., 2009), enquanto os processos atmosféricos ocorrem via trocas 

gasosas e deposição de compostos. Os ecossistemas costeiros também são influenciados por processos 

oceânicos como circulação marinha e processos de ressurgência, responsáveis pelo transporte de 

sedimentos e partículas sólidas (MACKENZIE e VER, 2019) 

A troca constante de matéria e energia entre áreas marinhas e terrestres formam um sistema 

aberto responsável pelo fornecimento de serviços ecossistêmico. Desta maneira, os processos 

biogeoquímicos, são fundamentais para a existência e manutenção de organismos. Estes se distribuem e 

migram ao longo de áreas amplas de acordo com os parâmetros físicos e químicos do ambiente, que são 

influenciados por estímulos provenientes tanto dos oceanos como do continente (COWEN et al., 2000). 

As atividades antrópicas localizadas no continente também são caracterizadas como importante 

agente geológico, afetando o transporte de fluxos no sistema continente-oceano (ALVAREZ-ROMERO 

et al., 2011; MACKENZIe e VER, 2019). Ameaças como urbanização, agricultura e atividade industrial 

têm levado a uma série de preocupações ambientais decorrentes das alterações na troca de elementos 

entre o continente e o oceano ( ALLISON et al., 1998; BARILE, 2004; FERNANDES et al, 2012; 

GONÇALVES e MARQUES, 2017, HOWARTH, 2008; ORLANDI et al., 2014; RABALAIS, 2002; 

SWANEY et al., 2012; TILMAN et al., 2001; WOOD et al., 2008), levando à impactos na região 

(CONNELL et al 2008). Entre elas estão: emissões de carbono (C), proveniente da queima de 
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combustíveis fósseis; aumento da temperatura atmosférica; alteração no balanço sedimentar; mudanças no 

uso e ocupação do solo que afetam a ciclagem de nutrientes; adição de nitrogênio (N) e fósforo (P) pela 

utilização de fertilizantes químicos; adição de resíduos orgânicos contendo N, C e P reativos 

(MACKENZIE e VER, 2018). 

Em escala global, a maior concentração de compostos em águas fluviais é influenciada pelas 

atividades humanas, de modo que apenas 20% das bacias de drenagem mundial são de águas pristinas. 

Estima-se que devido às atividades humanas, os fluxos de carbono, nitrogênio e fósforo podem ser duas 

vezes maiores do que os encontrados em águas pristinas, de maneira que esse aumento de nutrientes e a 

eutrofização de ambientes marinhos e costeiros estão intrinsecamente ligados. O fluxo de nutrientes torna-

se, portanto, indicador de problemas globais como crescimento populacional e mudanças no uso e 

ocupação do solo (MACKENZIE e VER, 2019). 

Os impactos provenientes das atividades antrópicas são potencializados no cenário de mudanças 

climáticas. Segundo Gorman et al. (2009), eventos de tempestade podem levar à alta descarga de 

nitrogênio inorgânico dissolvido nas zonas costeiras urbanizadas, podendo chegar a valores 400 vezes 

maiores do que regiões com baixa taxa de urbanização. Os autores ressaltam que a descarga de nitrogênio 

orgânico dissolvido também pode ser grande para regiões com pouca urbanização, porém sem tratamento 

de esgoto. Ainda, as mudanças climáticas podem causar alteração na estratificação dos oceanos, afetando 

os padrões de circulação, e, consequentemente, os fluxos biogeoquímicos e fluxo de CO2 na zona costeira 

(MACKENZIE e VER, 2019). 

Assim, ao incorporar a gestão baseada em ecossistemas à gestão de praias, princípios como a 

conectividade dos ecossistemas, o uso de escala espacial e temporal apropriadas, manejo adaptativo e 

gestão participativa, manejo integrado e reconhecimento dos sistemas socioecológicos emergem, gerando 

uma série de benefícios para a gestão de praias. 

Deste modo, a compreensão da interação e da integração dos processos socioecológicos, o 

compreendimento das diferentes escalas que estes ocorrem (CROWDER e NORSE, 2008) e a 

conectividade do continente com o oceano são de suma importância para a sustentabilidade da zona 

costeira e do ecossistema praial (GORMAN et al., 2009). A incorporação desses conceitos ao 

Gerenciamento Costeiro Integrado refletem uma quebra no paradigma atual da gestão costeira e de praias, 

considerado o fluxo dos processos naturais e sociais, bem como a  diferentes ameaças e pressões 

antrópicas que transcendem as fronteiras políticas causando impactos nos processos socioecológicos. 

Portanto, coloca-se a necessidade da aplicação de abordagens analíticas que considerem o planejamento 

espacial e controle de ameaças com base na amplitude dos processos socioecológicos. 
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2. HIPÓTESE 
Considerando o contexto apresentado acima, define-se para o presente estudo a hipótese de que as 

políticas públicas para gestão de praias possuem uma abordagem reducionista, focada no território praial 

e seu entorno imediato e nas atividades humanas nele realizados, não incorporando os princípios da 

Gestão Baseada em Ecossistemas, em especial as atividades antropogênicas e processos que ocorrem em 

escalas espaciais mais abrangentes.. 

3. OBJETIVOS 
O presente estudo tem como objetivo evidenciar a necessidade da multisetorialidade e a 

importância da Gestão Baseada em Ecossistemas na gestão de praias utilizando o Brasil como estudo de 

caso. 

Para tal, o presente estudo será dividido em três etapas: (1) Identificar e caracterizar as políticas 

públicas e instrumentos existentes no Brasil aplicáveis à gestão de praias (2) realizar uma análise de políticas 

públicas potencialmente aplicáveis à gestão de praias com base nas forças motrizes e atividades incidentes nesse 

ecossistema.  

4. MÉTODOS 

4.1 Identificação e caracterização de políticas públicas aplicadas à gestão costeira e de 
praias 

A etapa de identificação e caracterização de políticas públicas teve como objetivo compreender o 

contexto em que a gestão costeira e de praias está inserida através do arranjo de políticas públicas 

relacionadas à sua gestão implementadas no nível de governo federal. Assim, o universo da pesquisa foi 

delimitado segundo a existência de instrumentos de planejamento e de gestão espacializáveis ou não, 

voltados para a gestão territorial, ambiental e ordenamento de usos. 

O levantamento foi realizado por meio de pesquisa na internet e consulta a sites oficiais do 

governo que dispõem sobre legislação nacional. Também foram levantados nessa etapa artigos e trabalhos 

científicos (dissertações e teses) que discutem sobre a legislação costeira e gestão de praias no Brasil. O 

levantamento de artigos e trabalhos científicos foi realizado por meio de pesquisa nas ferramentas de 

busca: Google Acadêmico, ScienceDirect, Web of Science e “Sistema Integrado de Bibliotecas da USP”. 

Após o levantamento, foi realizada uma discussão sobre as potencialidades e fragilidades da legislação 

brasileira na incorporação da Gestão Baseada em Ecossistemas, baseada em elementos como a 

conectividades continente-oceano e processos socioecológicos. 



 

 
 

22 

4.2 Análise de política públicas potencialmente aplicáveis na gestão costeira e de praias 

Para identificar as políticas públicas potencialmente aplicáveis à gestão costeira e de praias 

optou-se pelo uso de uma estratégia objetiva pautada pelas forças motrizes, pressões atividades e 

impactos incidentes nesse ambiente. Para tanto, o esquema analítico DPSIR (Drivers - Pressure - State 

Changes - Impact - Response) foi utilizado para compreender a dinâmica desse sistema socioecológico e, 

a partir desse diagnóstico mapear políticas públicas que não são tradicionalmente consideradas na gestão 

de praias. 

A abordagem DPSIR consiste em uma estrutura lógica utilizada para estruturar e compreender 

problemas ambientais complexos de maneira holística e conectar a relação de causa e efeito entre a 

sociedade e o meio ambiente (BELL, 2012; EEA, 2006; GREGORY et al., 2013; NESS et al., 2009). A 

matriz DPSIR ajuda a definir e entender os processos socioecológicos, conectando as pressões criadas 

pelas demandas da sociedade (Forças Motrizes) com as mudanças no estado e os impactos gerados por 

essas. Por fim, respostas (políticas públicas) são dadas em forma de ação, buscando evitar que os uso 

humanos levem à mudanças adversas (ATKINS et al., 2011; ELLIOT et al., 2017).  

Essa abordagem permite uma compreensão maior e mais nivelada dos atores envolvidos sobre as 

relações entre as origens dos problemas ambientais e suas consequências (XAVIER e TURRA, 2013), 

podendo ser utilizada por tomadores de decisão para entender problemas ambientais e o impacto de 

políticas públicas e de escolhas políticas feitas sobre este problema (KRISTENSEN, 2004; PATRÍCIO et. 

al., 2016). Ainda, o método DPSIR busca integrar conhecimento proveniente de diferentes áreas, levando 

em consideração as informações econômicas, sociais e ambientais a fim de obter análises mais detalhadas 

para a tomada de decisão (BIDONE et al., 2004; GARI et al., 2015; LEWISON et al., 2016). 

Essa abordagem é composta por cinco categorias: Forças Motrizes (Driving Forces), que 

representam as ações humanas como desenvolvimento demográfico e desenvolvimento socioeconômicos 

que resultam em mudanças no status do meio ambiente; as Pressões (Pressures) que as atividades 

humanas exercem no meio ambiente, modificando a qualidade e status do sistema (State Changes) e 

gerando impactos (Impact) ambientais e econômicos, serviços ecossistêmicas e no bem estar humano.  

Com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas atividades humanas surgem Respostas 

(Responses), como políticas políticas, que têm por objetivo prevenir, melhorar e mitigar os impactos, 

agindo sobre as forças motrizes, pressões ou estado do meio ambiente. 

Apesar da consistência de haver relação entre a metodologia DPSIR e a abordagem ecossistêmica 

em ambientes marinhos (DEJONGE et al; 2012; COOPER, 2013), os serviços ecossistêmicos não estão 

explicitamente incluídos na ferramenta (COLLINS et al., 2011). Com o objetivo de incorporar os serviços 

ecossistêmicos (W) à matriz DPSIR e ressaltar as diferenças entre os impactos no meio ambiente e os 

impactos ao bem estar humano, Cooper (2013) propôs a metodologia  DPSWR (Drivers - Pressures - 
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State Changes - impacts on human Welfare - Response). Por meio desta metodologia, Cooper (2013) 

melhorou o entendimento sobre a definição das categorias e estabeleceu uma ligação conceitual entre 

elas. 

Posteriormente, Elliott (2014) e Smith et al. (2015) propuseram o método DAPSI(W)R (Drivers - 

Activities - Pressures - State changes - Impacts (on Welfare) - Responses), reconhecendo que as pressões 

são o mecanismo de mudança e que não são os Forças Motrizes que causam as pressões, e sim as ações 

humanas. A combinação da matriz DPSIR com a GBE ressalta a essência da gestão integrada, 

incorporando os processos ecológicos, atividades humanas e considerando as suas interações 

(KARAGEORGIS et al., 2006; DE JONGE et al., 2012; COOPER, 2013). 

Neste trabalho, foi aplicado o método DAPSI(W)R. As Forças Motrizes representam as demandas 

da sociedade, como extração de recursos, produção de alimento; as Atividades são representadas pelas 

ações realizadas pela sociedade para suprir as demandas, sendo divididas em atividades que ocorrem nas 

praias, no continente e/ou no oceano; essas atividades exercem Pressões; que levam à Mudanças no 

Estado e geram Impactos aos serviços ecossistêmicos existentes no sistema, de modo que os impactos 

levantados foram relacionados aos serviços ecossistêmicos possivelmente afetados.  As Respostas foram 

representadas no presente estudo por políticas públicas incidentes nas praias e por políticas que 

regulamentam as atividades que geram pressão nesse ecossistema.  

Informações sobre todas as categorias, com exceção de Respostas foram coletadas por meio de 

levantamento bibliográfico. O levantamento das Forças Motrizes, Atividades, Pressões, Mudanças no 

Estado e Impactos no serviços ecossistêmicos foi realizada por meio de pesquisa nas ferramentas de busca 

Google Acadêmico, ScienceDirect, Web of Science e “Sistema Integrado de Bibliotecas da USP”. Para tal 

levantamento foram utilizadas como palavras-chave “praias” + “ameaças” + “Impactos” + “pressões” + “ 

DPSIR” + “mudanças estado” em diferentes combinações, que permitiram a identificação das atividades 

antrópicas e dos fatores ambientais. Em seguida começou a ser realizada as relações de causa e efeito 

seguindo a ordem Pressões - Mudança no Estado - Impactos. Essa etapa foi complementadas com a 

pesquisa dos termos “praia” em combinação com as palavras “pesca”; “engorda”; “limpeza”, “defesa da 

costa”; “mineração”; “captação de água”, “agricultura”, “aquicultura”, “mudanças climáticas”, “El Niño”, 

“indústria”, “urbanização”, “dragagem”, “navegação”, “portos”, “turismo”, “recreação”, “extração”. Após 

a etapa de levantamento descrita, as atividades foram classificadas dentro de categorias de Forças 

Motrizes, representando as demandas da sociedade (ELLIOT et al., 2017).  

A identificação das Respostas (Legislação) foi realizada por meio de de consulta ao levantamento 

feito por Shinoda (2015) e complementado por meio de de pesquisa na internet, arquivos públicos, 



 

 
 

24 

consulta a órgãos responsáveis e documentos oficiais publicados. A busca da categoria Respostas foi feita 

com base nas políticas destinadas às praias e às Forças Motrizes que geram pressão no sistema, sendo 

utilizado portanto as palavras “praia”, “mar”, oceano “urbanização” “pesca”; “engorda de praia”; 

“limpeza de praia”, “defesa da costa”; “mineração”; “captação de água”, “agricultura”, “aquicultura”, 

“mudanças climáticas”, “El Niño”, “indústria”, “energia, “urbanização”, “dragagem”, “navegação”, 

“portos”, “turismo”, “recreação”, “extração”.  

Os resultados dessas consultas foram organizados em um mapa conceitual seguindo a matriz 

DAPSI(W)R, identificando as relações de causa e efeito e, especialmente, as políticas públicas 

relacionadas. Esse método permite de forma objetiva, ainda que não exaustiva, a identificação de lacunas 

nas políticas públicas aplicáveis à gestão de praias e a percepção da necessidade de uma visão mais 

abrangente e integrada que levem em consideração a abrangência dos processos socioecológicos e das ameaças 

incidentes no sistema. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Identificação e caracterização de políticas públicas aplicadas à gestão costeira e de 
praias 

 A preocupação com o meio ambiente e a consciência dos riscos da exploração predatória dos 

ecossistemas costeiros tiveram início no Brasil da década de 70, quando o mundo iniciava o debate sobre 

o paradigma do desenvolvimento sustentável (ASMUS e KITZMANN, 2004; BELCHIOR, 2008; 

POLETTE et al., 2006).  

Como resultado dessa discussão, em 1973 foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente da 

Presidência da República (SEMA - PR - Decreto nº 73.030 de 30 de Outubro de  1973) e no ano seguinte, 

a Comissão Interministerial para Recursos do Mar (CIRM - Decreto nº 74.557 de 12 de Setembro de 

1974). A partir do trabalho destes dois órgãos, foram criadas duas políticas ligadas à preservação do meio 

ambiente, a Política Nacional para os Recursos do Mar - PNRM (Decreto Presidencial de 12 de Maio de 

1980) e a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei nº 6.938 de 31 de Agosto de 1981).  

A PNRM visa articular as políticas setoriais nos ambientes costeiros e marinhos de modo a 

“orientar o desenvolvimento das atividades que visem a efetiva utilização, exploração e aproveitamento 

dos recursos vivos, minerais e energéticos do Mar Territorial, da Zona Econômica Exclusiva e da 

Plataforma Continental de forma racional e sustentável para o desenvolvimento socioeconômico do País, 

gerando emprego e renda e contribuindo para a inserção social” e tem como objetivos: (i) promover a 

formação de recursos humanos; (ii) estimular o desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia 
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marinhas; e (iii)incentivar a exploração e o aproveitamento sustentável dos recursos do mar, das águas 

sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e das áreas costeiras adjacentes. 

Ainda no âmbito da interface praia-oceano, destacam-se a política Política Marítima Nacional - 

PMN (Decreto nº 89.331 de 25 de janeiro de 1984) e a definição do Mar Territorial(Decreto-Lei Nº 1098, 

de 25 de março de 1970). A PMN tem como objetivo de orientar o desenvolvimento das atividades 

marítimas do país de maneira integrada e harmônica, objetivando utilizar o mar e hidrovias interiores de 

forma efetiva racional e plena. O Mar Territorial é defino em 200 milhas marítimas medidas da linha de 

baixa-mar do litoral continental, possuindo foco na asseguração da liberdade de navegação e defesa 

nacional, bem como proteger interesses econômicos como a pesca, meio ambiente e o controle das 

atividades estrangeiras. Existe também o Projeto de Lei (PL) nº 6.969/2013, ainda em discussão, que 

busca instituir a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileira, 

mais conhecida como Lei do Mar. Essa lei tem como objetivo promover o uso equitativo, eficiente, 

compartilhado e sustentável dos biomas marinhos, garantindo a conservação da biodiversidade marinha e 

dos seus territórios. 

A PNMA organiza o sistema nacional de gestão ambiental do país (MORAES, 2007) 

apresentando como objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 

nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.  

Apesar do avanço da criação das duas políticas, estas foram criadas de forma desarticulada, cada 

uma com suas próprias diretrizes e sem integração entre seus objetivos (ASMUS e KITZMANN, 2004). 

Além disso, a PNRM apresenta uma visão utilitarista dos recursos naturais marinho, enquanto a PNMA 

negligencia o ambiente costeiro e marinho (MORAES, 2007).  

A partir de então, a CIRM passa a realizar espaços de discussão com o objetivo de elaborar um 

programa de gerenciamento costeiro e, em 1987, por meio de um processo de integração entre a PNRM e 

da PNMA foi formulado o Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO - aprovado pela 

Resolução CIRM nº 01 de 21 de Novembro de 1990). O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 

PNGC (Lei 7.661/1988, Resolução CIRM 05/1997, Decreto 5.300/2004) define o gerenciamento costeiro 

como “um conjunto de atividades e procedimento que, por meio de instrumentos específicos, permite a 

gestão e utilização da zona costeira de forma sustentável”, tendo como objetivo “ordenar o uso dos 

recursos naturais costeiros, a ocupação de seus espaços e identificar suas vulnerabilidades, 

potencialidades e tendências existentes”. A Lei 7.661/88 também define a zona costeira brasileira como 
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“o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marinha e outra terrestre”  

 Também em 1988, a Constituição Federal define a zona costeira brasileira como patrimônio 

nacional, de forma que a utilização da zona costeira e de seus recursos deve ser realizada na forma da lei, 

assegurando a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Em 1997, o PNGC passou por atualização e por maior detalhamento, dando origem ao PNGC II 

(Resolução CIRM nº 05 de 03 de dezembro de 1997). O PNGC II foi regulamentado somente em 2004, 

por meio de de decreto (Decreto nº 5.300 de 7 de dezembro de 2004), que também estabeleceu as bases e 

normas gerais para a formulação de planos, políticas e instrumentos nos níveis de governo municipal, 

estadual e federal. São instrumentos do PNGC: o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC, o 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC, o Sistema de Informações do Gerenciamento 

Costeiro - SIGERCO, o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira – SMA-ZC, o Relatório 

de Qualidade Ambiental da Zona Costeira – RQA-ZC, o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro - 

ZEEC e o Plano de Gestão da Zona Costeira – PGZN. O PNGC II também enfatizou a responsabilidade 

dos diferentes níveis de governo com a sociedade civil na condução do GERCO e redefiniu o as fronteiras 

da zona costeira. (POLETTE et al., 2006).  

O PNGC II define os limites terrestres zona costeira de acordo com os limites políticos dos 

municípios litorâneos conforme os Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro. Ainda, o limite terrestre 

da zona costeira pode estender-se até municípios não costeiros que se enquadrem em algum dos seguintes 

critérios: (a) municípios localizados em regiões metropolitanas costeiras; (b) municípios próximos à 

grandes cidades que apresentem processo de conurbação; (c) municípios estuarinos-lagunares e (d) 

municípios localizados até 50 km da costa, que contenham atividades ou infra-estrutura que causem 

impacto ambiental. Já a sua porção marinha é delimitada pela extensão do Mar Territorial que se estende 

por 12 milhas náuticas ou 22,2 km a partir da linha de base.  

Desse modo, a zona costeira tem seus limites definidos por meio de critérios políticos e 

administrativos, negligenciando a conexão e o funcionamento dos sistemas socioecológicos. A definição 

de seus limites baseada nas municipalidades faz com que o ambiente seja fragmentado, não considerando, 

por exemplo, a totalidade da bacia hidrográfica, áreas de grande concentração populacional, grandes 

centros urbanos e atividades antrópicas potencialmente poluidoras localizadas fora de suas fronteiras 

(BEAUMORD AND DIEHL, 2006; ; NICOLODI et al., 2009; SCHERER ET AL., 2006) que de algum 

modo influenciam os ecossistemas costeiros, por meio da interação dos processos socioecológicos. 

Assim, a disposição atual dos planos de gerenciamento costeiro no Brasil não conseguem cobrir 

áreas amplas o suficiente para considerar toda área continental que exerce influência na zona costeira por 

meio dos processos socioecológicos, havendo a necessidade de redefinir os limites da zona costeira 
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(NICOLODI et al., 2009)e de implantar mecanismos de coordenação e cooperação entre instituições e 

órgãos administrativo (DE ANDRÉS et al, 2018).  

Uma forma de promover a integração e incorporar a intersetorialidade ocorre por meio da criação 

de Comissões Interministeriais, Grupos de trabalho, Conselhos Gestores. O Grupo de Integração do 

Gerenciamento Costeiro (Gi-GERCO), por exemplo, representa um grupo importante na interface 

continente-oceano. O Gi-Gerco possui membros de diferentes ministérios (Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério das Relações Exteriores, Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Ministério da 

Economia, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério de Minas e Energia, Secretaria de 

Planejamento e Gestão, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Ministério do 

Turismo, Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades, Secretaria de Patrimônio da União), 

Petrobrás, Sociedade Civil e Comunidade Científica e tem por objetivo promover a articulação das ações 

federais incidentes na Zona costeira a partir dos planos de ação federal. Apesar da existência dessas 

iniciativas, sua efetividades é comprometida pela falta de apoio político e institucional 

(LOITZENBAUER e MENDES, 2014).  

Outro instrumento importante para a integração e para implementação do PNGC é o Plano de 

Ação Federal para a Zona Costeira - PAF-ZC (Portaria Ministerial nº 440/MB, de 1996 da CIRM). O 

PAF tem como objetivo promover a articulação das ações federais incidentes na zona costeira, integrando 

as políticas públicas e apoiando a implementação do PNGC. 

O manejo de praias representa um subconjunto do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

com uma abordagem mais local dentro da zona costeira.  

Segundo o Artigo 20 da Carta Magna do Brasil, as praias no Brasil são consideradas bens da 

União (Senado Federal, 1988) e, por estarem inserida na Zona Costeira, também são consideradas 

Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988, sendo geridas pela Secretaria do Patrimônio da 

União (SPU), que tem por competência disciplinar a utilização de bens de uso comum do povo tomando 

as providências necessárias para a fiscalização do uso dessas regiões (SCHERER, 2013). Portanto, as 

praias são consideradas bens públicos de uso comum do povo, assegurando o livre e franco acesso a elas e 

ao mar, também. 

Os principais instrumentos relacionados à gestão de praia são: o Decreto-Lei nº 9.760/1946 que 

define os terrenos de Marinha, Plano Diretor Municipal, Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro,o 

Plano de Gerenciamento Costeiro (Nacional, Estadual e Municipal) e o Projeto Orla, um instrumento 

específico para o ordenamento e planejamento dos usos da praia e o Programa Nacional para Conservação 

da Linha de Costa - Portaria nº 76/2018 (PROCOSTA);  
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O Decreto-Lei nº 9.760/1946 define os terrenos de marinha como bens imóveis da União, tendo 

sua gestão como responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Entretanto, por meio da Lei nº 13.240/2015, foi autorizada a transferência da 

responsabilidade de autorizar e firmar contratos de cessão de uso e permissão de uso nas praias aos 

municípios. É importante ressaltar que a transferência de responsabilidade não é obrigatória, de modo que 

as prefeituras interessadas em aderir devem manifestar interesse por meio de requerimento.  

O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) estabelece diretrizes gerais da política urbana, tendo 

como um de seus instrumentos o Plano Diretor Municipal (PDM). O PDM é importante para a gestão de 

praias num nível mais local, determinando usos e atividades nos municípios. Este instrumento é 

considerado como ferramenta importante para regulação do território, com uso e ocupação da cidade 

realizada de forma socialmente justa e para a conexão entre as políticas visando uma gestão integrada das 

cidades e dos impactos decorrentes do uso e ocupação (BRASIL, 2011).  

O Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (Decreto nº5300/2004) é um instrumento da 

PNGC que tem por objetivo “ orientar o processo de ordenamento territorial, necessário para a obtenção 

das condições de sustentabilidade do desenvolvimento da zona costeira, em consonância com as diretrizes 

do Zoneamento Ecológico-Econômico do território nacional, como mecanismo de apoio às ações de 

monitoramento, licenciamento, fiscalização e gestão” Este instrumento divide os territórios em zonas 

levando em conta o desenvolvimento sustentável e as necessidades de proteção, conservação e 

recuperação dos recursos naturais. 

O PNGC (Decreto 5.300/2004) prevê a elaboração do Plano de Intervenção da Orla Marítima -  

Projeto Orla, principal instrumento responsável pela gestão de praias, e dispõe que o uso e ocupação desta 

área deve ser compatibilizada com instrumentos de ordenamento do uso do território. O Projeto Orla 

representa um projeto de cunho ambiental e patrimonial, tendo como objetivo “compatibilizar as políticas 

ambiental, patrimonial e urbana no trato dos espaços litorâneos, especialmente em áreas sob domínio da 

União, por meio de uma ampla articulação entre os três níveis de governo e a sociedade”, levando-se em 

consideração a “função socioambiental da orla e o livre acesso a praia” (MMA, 2006).  

A Orla Marítima vem ser definida pelo do Artigo 22 do Decreto 5.300/2004 como “a faixa 

contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção e outra terrestre, caracterizada 

pela interface entre a terra e o mar”. Seu limite marítimo compreende a isóbata de dez metros, 

profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência da variabilidade topográfica do fundo 

marinho, promovendo o transporte de sedimentos, e seu limite terrestre cinqüenta metros em áreas 

urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, demarcados na direção do continente a partir 

da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por feições de praias, 
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dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, 

canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos. 

Desse modo, o Projeto Orla possui abrangência espacial limitada (SCHERER, 2013), atuando em 

uma área que corresponde a uma faixa de 15% a 17% da costa (DE ANDRÉS, et al., 2018). Essa 

limitação desconsidera a conexão da praia com outros ecossistemas, bem como dificulta identificar as 

pressões provenientes de atividades realizadas fora dos limites da orla. Scherer (2013) aponta que, em 

virtude da limitação espacial existente no projeto, este deve ser integrado com os Planos Municipais de 

Gerenciamento Costeiro. 

A intersetorialidade também apresenta suas dificuldade dentro da gestão de praias. O Projeto 

Orla, por exemplo, tem como objetivo “compatibilizar as políticas ambiental, patrimonial e urbana no 

trato dos espaços litorâneos, especialmente em áreas sob domínio da União, por meio de uma ampla 

articulação entre os três níveis de governo e a sociedade” (MMA, 2006),  abordando com maior ênfase o 

aspecto ambiental e o patrimonial e negligenciando a perspectiva multissetorial. 

Com o intuito de articular o Projeto Orla com outros setores, na segunda fase do projeto (2004 a 

2008) foi criado por meio do Gi-GERCO o Comitê de Articulação do Projeto Orla, sendo constituído pelo 

Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Patrimônio da União, Ministério das Cidades, Ministério da 

Pesca, Ministério do Turismo, Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Associação de 

Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA), Associação Nacional de Órgãos 

Municipais de Meio Ambiente (Anamma) e representante da sociedade civil . Apesar do avanço da 

criação do comitê, a integração do Orla foi focada na agendas do Petróleo, do Turismo e das Cidades, que 

não tiveram continuidade na terceira fase do projeto (OLIVEIRA e NICOLODI, 2012).   

Outra política importante no âmbito da gestão integrada é o Programa Nacional para a 

Conservação da Linha de Costa - PROCOSTA (Portaria nº 76, de 26 de março de 2018), que tem como 

objetivo “promover a gestão integrada da linha de costa, seu conhecimento técnico-científico, suas 

variações conforme os eventos extremos e mudanças do clima, usos múltiplos e proteção dos 

ecossistemas marinhos e costeiros” foi instituído o  Este programa é composto por quatro projetos que 

abordam (i) compatibilização da altimetria com a batimetria; (ii) a projeção das linhas de costas futuras e 

a identificação de perigos; (iii) os riscos costeiros e estratégias de adaptação; e (iv) o monitoramento e 

gestão para a conservação da linha de costa. Ainda, o PROCOSTA possui uma perspectiva a longo prazo, 

levando em consideração cenários temporais de até 100 anos. Este irá elaborar estudos levando em conta 

análises de risco, vulnerabilidade impactos relacionados a cenários atuais e futuros e projeções de eventos 

extremos. 
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Além dos problemas já apontados, as políticas e instrumentos da gestão da zona costeira e de 

praias, como por exemplo o PNGC e o Projeto Orla, encontram grande dificuldade de implementação no 

Brasil. Isso é característico de países em desenvolvimento que enfrentam dificuldades como a 

fragmentação das autoridades, corrupção, pressão de setores econômicos, falta de implementação de 

políticas e pouco recursos econômico, reduzindo a capacidade do Estado de gerir sistemas costeiros 

complexos (HEIN, 2002; VÉLEZ e GARCÍA, 2018; PRIMAVERA, 2000). Além disso, a gestão de 

praias brasileiras é carente, com poucos instrumentos específicos, favorecendo usos inadequados e 

irregulares dos serviços encontrados nesse ecossistema (SCHERER , 2013), havendo a necessidade de 

incorporar políticas e instrumentos que considerem a conexão continente-oceano(DE ANDRÉS et al., 

2018). 

Desse modo, a perspectiva continente-oceano encontra grandes desafios no Brasil 

(LOITZENBAUER e MENDES,  2019), gerando também dificuldades do ponto de vista da GBE. 

Aspectos como a dinâmica físicas, as relações de causa e efeito do uso e ocupação do solo no entorno da 

bacia hidrográfica e os processos naturais do oceano, não são levados em consideração, negligenciando a 

abrangência e magnitude dos processos socioecológicos e dos impactos das atividades antrópicas.  

Portanto, além de ter suas políticas e instrumentos implementados, é necessário incorporar 

estratégias que transcendam os limites da políticos-administrativos das praias, levando em conta os 

processos socioecológicos, bem como os diferentes setores que exercem pressões via bacia de drenagem e 

via processos oceânicos. 

5.2 Análise de política públicas potencialmente aplicáveis na gestão costeira e de praias 

Aplicação da matriz DAPSI(W)R  

A aplicação da matriz DAPSI(W)R foi realizada utilizando como ponto de partida as referências centrais 

levantadas (DEFEO et al., 2009; HARRIS, et al., 2015, SCHLACHER et al., 2007; SCHLACHER et al., 

2008; SMITH et al., 2016) e permitiu a construção de um mapa conceitual, com relação de causa e efeito, 

considerando as forças motrizes, atividades humanas, pressões, mudanças no estado e impactos. 

Considerando o levantamento de políticas públicas baseadas nos elementos do DAPSI(W)R, foram 

identificadas 7 forças motrizes, 18 atividades antrópicas, sendo identificadas 9 na praia e 15 fora dos 

limites da praia (10 no continente e 5 no oceano), considerando que uma única atividade pode ser 

realizada tanto na praia quanto no continente e oceano. Foram identificadas 20 pressões, 24 alterações no 

estado, e 17 impactos. Além das respostas referentes à gestão costeira e de praias, 14 no total, foram 

levantadas 17 políticas relacionadas às forças motrizes e atividades antrópicas (figura 1).  
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Figura 1. Mapa conceitual da Matriz DAPSI(W)R (ELLIOT, 2014; SMITH et al. 2015) aplicado ao 

ecossistema praial. Essa abordagem é composta por cinco categorias: As Forças Motrizes representam as 

demandas da sociedade,as Atividades são representadas pelas ações realizadas pela sociedade para suprir 

as demandas; essas atividades exercem Pressões exercem no meio ambiente, causando Mudanças no 

Estado e gerando Impactos que afetam os Serviços Ecossistêmicos. Com o objetivo de minimizar os 

impactos causados pelas forças motrizes e atividades humanas surgem Respostas, que são políticas 

políticas as públicas incidentes nas praias e políticas públicas que regulamentam as atividades que geram 

pressão nesse ecossistema. No presente trabalho, a ordem da matriz DAPSI(W)R foi invertida para 

melhor visualização das respostas, uma vez que estas foram levantadas baseadas nas forças motrizes e 

atividades antrópicas. A primeira coluna corresponde às respostas transversais relacionadas à gestão 

costeira e de praias como um todo. A segunda coluna representa as forças motrizes e as respectivas 

respostas associadas sendo: PNAP - Política Nacional de Agricultura e Pesca; PROCOSTA - Programa 

Nacional para a Conservação da Linha de Costa; CM - Código de Mineração; PNRH - Política Nacional 

de Recursos Hídricos, PNTur - Política Nacional de Turismo; PA - Política Agrícola; PNTrans - Política 

Nacional de Transportes; EC - Estatuto da Cidade; PEN - Política Energética Nacional; LP - Lei dos 

Portos; PNPDC - Política Nacional de Proteção e Defesa Civil; PNSB - Política Nacional de Saneamento 

Básico; PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos. A  terceira representa as atividades antrópicas e 

sua localização: Continente (C), Praias (P) e Oceano. As setas representam a relação de causa e efeito, 

sendo que as setas coloridas representam a pressão exercida por cada força motriz e atividade antrópica. 

A quarta, quinta e sexta coluna representam respectivamente  as pressõe, mudanças no estado e impactos 
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5.2.1 FORÇAS MOTRIZES E ATIVIDADES 

A partir dos dados analisados, foram identificadas as Forças Motrizes de escala global, 

representadas por eventos climáticos de grande escala, e as Forças Motrizes de escala local, caracterizadas 

pelas atividades antrópicas. As forçantes locais causam uma série impactos nas praias, sendo 

representadas pela urbanização, turismo e recreação, extração de recursos, explotação de espécies, 

manutenção de praias e produção de alimentos. As forçantes motrizes globais são representadas pelo El 

Niño e pelas Mudanças Climáticas, eventos reconhecidos por intensificar o estado de degradação das 

praias (SCHLACHER et al., 2007; 2008). As atividades representam as ações realizadas pela sociedade 

com o objetivo de suprir as demandas identificadas no sistemas. As atividades antrópicas foram divididas 

em três subclasses (continente, praia, oceano) de acordo com sua localização no sistema.  

5.2.1.1 FORÇAS MOTRIZES LOCAIS 

Explotação de espécies 
A Explotação de espécies é representada pela pesca com rede de arrasto, realizada na zona de surf 

e pela captura de invertebrados na areia, sendo essa a forma mais comum de explotação nas praias 

arenosas (AMARAL et al., 2016; MCLACHLAN et al., 1996; TURRA et al., 2016). 

A pesca com rede de arrasto gera pressões por meio da extração de espécies alvo e extração de 

espécies não-alvo que são capturadas acidentalmente durante a atividade. A captura de invertebrados 

causa a morte de espécies tanto por danos físicos como pela redução da qualidade do ambiente devido à 

perturbação do sedimento, afetando tanto espécies alvo como espécies que não tem valor de explotação. 

A retirada de espécies do ambiente causa a redução das taxas de recrutamento, fecundidade e crescimento 

das populações levando ao declínio de presas disponíveis para os maiores níveis tróficos e 

consequentemente à alteração na estrutura e funcionamento do ecossistemas. Os principais serviços 

impactados são provisão de alimento e biodiversidade (DEFEO, et al., 2009). 

 
Manutenção de Praias 

As estratégias de manutenção de praias são divididas em três atividades: limpeza de praia, 

engorda de praia e construção de estruturas de proteção da linha de costa. Estas ações geralmente são 

realizadas em praias intensamente usadas para turismo, buscando maximizar a experiência recreacional 

para os usuários da praia (DEFEO et al., 2009).   

A limpeza de praias é uma ação utilizada para remover o lixo principalmente em praias com 

grande potencial turístico (AMARAL et al, 2016). Essa atividade geralmente é realizada por veículos 
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pesados como caminhões e tratores que peneiram a areia a fim de remover os resíduos sólidos proveniente 

da urbanização, dos oceanos e deixados pelos turistas. Entretanto, ao remover os resíduos sólidos também 

são retirados do ambiente espécies de invertebrados, propágulos de dunas e areia, levando à depleção das 

espécies residentes, à diminuição da matéria orgânica e perturbações no sedimento. A composição das 

espécies de invertebrados está relacionada à disponibilidade de compostos orgânicos, que são importantes 

fontes de alimento e fornecem refúgio contra dissecação (DEFEO et al., 2009). Em consequência da 

mortalidade de espécies de invertebrados, diminui o número de presas disponíveis para as aves, 

consequentemente, diminuindo o número de pássaros nas praias. A redução da matéria orgânica também 

provoca mudanças na ciclagem de nutrientes, alterando a estrutura e funcionamento do ecossistemas. 

Ainda, a utilização de veículos pesados causam impactos mecânicos, podendo destruir ovos e juvenis de 

vertebrados, compactar o sedimento, alterando suas características físico-químicas e deixa a região 

inóspita para a formação de dunas e de outras espécies vegetais (DEFEO, et al., 2009).  

A construção de estruturas de defesa da costa é utilizada como resposta à erosão sofrida nas 

praias (DEFEO, 2009; NORDSTROM, 2000). Estas construções compreendem estruturas rígidas como 

muros, quebra-mares e gabiões que impermeabilizam o solo e alteram a hidrodinâmica natural da região 

(BRASIL., 2018; NORDSTROM, 2000). Como consequência, ocorrem alterações na taxa de transporte 

de sedimento levando à erosão da praia, que não pode migrar em direção ao continente devido à 

impermeabilização do solo e de áreas adjacentes. Essas alterações levam a perda de habitat e 

consequentemente de áreas de alimentação e nidificação para algumas espécies de vertebrados, causando 

impactos na teia trófica e na composição e estrutura do ecossistema. Ainda, estruturas rígidas podem ser 

utilizadas como um novo hábitat para espécies exóticas, podendo causar impactos na biota por meio de 

competição com espécies residentes (GONZALES et al., 2008).  

Essa atividade leva à impactos como erosão, inclusive de áreas adjacentes, perda de áreas úmidas, 

diminuição da produtividade primária, eliminação de áreas de alimentação e nidificação, que por sua vez 

afetam serviços como a biodiversidade, turismo e recreação, proteção da linha de costa, perda do valor 

hedônico, fotossíntese e controle biológico. 

A engorda de praias surge como uma opção à construção de estrutura de defesa da costa, visto 

que essas medida nem sempre são eficazes no combate à erosão. As pressões provenientes dessa atividade 

são exercidas tanto no local em que o sedimento é extraído, como no local que o sedimento é depositado 

(DEFEO et al., 2009). A engorda de praias exerce como pressão a introdução de sedimento alóctone, que 

pode ter características físico-químicas diferentes do sedimento encontrado na região, causando alterações 

na quantidade de matéria orgânica e na composição do sedimento. A quantidade de sedimento depositado 
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também pode causar mudanças na morfologia e a compactação deste sedimento, alterando sua 

característica físico-química por meio da alteração da capilaridade e consequentemente a retenção de 

água, troca de gases e de nutrientes. A engorda de praias pode causar impacto na biota soterrando 

espécies residentes e consequentemente diminuindo o número de presas para espécies de nível trófico 

mais elevado. 

 Desse modo, os principais impactos causados pelas estratégias de manutenção da praia estão 

relacionados à erosão, obliteração das praias e consequentemente à mortalidade de espécies, afetando os 

serviços de proteção de linha de costa, retenção de sedimento, turismo e recreação e biodiversidade. 

 
Extração 

Essa força motriz possui como atividades a mineração e captação de água. A mineração é 

caracterizada pela extração de areia para construção e pela extração de minérios. Quando a areia é 

extraída, junto são removidas espécies de invertebrados e de dunas causando a redução da densidade e 

diversidade de organismos, bem como obliteração das dunas. Ademais, a extração de areia afeta  a 

quantidade de sedimentos podendo causar erosão (DEFEO et al, 2009; HARRIS et al, 2015). A extração 

de minérios exerce pressão no sistema por meio de introdução de sedimentos e de compostos químicos 

provenientes do descarte de rejeitos, alterando as propriedades físico-químicas da água e do sedimento, 

gerando poluição e aumento da turbidez na água. Essas mudanças levam a diminuição da qualidade do 

ambiente, riscos à saúde humana, diminuição da produtividade primária, alteração na estrutura e 

funcionamento do ecossistema, afetando serviços como qualidade da água, ciclagem de nutrientes, 

turismo e recreação e biodiversidade. 

A captação de água diminui o fluxo hídrico, causando redução no aporte de nutrientes e de 

sedimento que chega às praias via bacia hidrográfica. Essa redução pode causar mudanças nas 

características físico-químicas da água e do sedimento, na ciclagem de nutrientes e na hidrodinâmica do 

sistema, que levam a impactos como diminuição da produtividade primária, alterações na estrutura e 

funcionamento do ecossistema e erosão. 

 
Turismo e Recreação 

A força motriz turismo e recreação é representada pelas atividades de acampamento, 

pisoteamento, utilização de veículos automotivos e de embarcações motorizadas. A principal pressão 

exercida pela grande concentração de turistas nas praias são os impactos mecânicos causado tanto pelas 

atividades de acampamento, pisoteamento como pela utilização de veículos automotivos. Essas atividades 

esmagam os organismos residentes e a vegetação de dunas, causando a mortalidade dos indivíduos, 

depleção das espécies e a alteração na estrutura da população e comunidade, diminuindo o número de 

presas consumidas por pássaros. Ainda, os impactos mecânicos podem causar danos a aves e tartarugas 
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por meio de destruição dos ovos e áreas de nidificação. Os impactos mecânicos também causam a 

compactação do sedimento, alterando a capilaridade e consequentemente o transporte de água, oxigênio e 

nutrientes e levando a alterações nas propriedades físico-químicas do sedimento. A grande concentração 

de turista também é vetor para introdução de lixo sólido e de compostos químicos por meio do vazamento 

de combustíveis utilizados em veículos automotivos e embarcações motorizadas (DEFEO et al., 2009).  

Entre os principais impactos causados pela atividade turística estão a redução das taxas de 

sobrevivência, crescimento e fecundidade das espécies, dificuldade de colonização e declínio de presas 

para espécies de maior nível trófico como aves e peixes. Estes impactos afetam serviços como provisão 

de alimentos, controle biológico e biodiversidade. A destruição das dunas afeta serviços como turismo e 

recreação, sequestro de carbono, retenção de sedimentos e proteção da linha de costa, diminuindo a 

resposta do ambiente ao aumento de nível do mar.  

 
Produção de alimentos 

A Produção de Alimentos possui como atividades a agricultura e aquicultura. 

Essas atividades exercem pressão no ambiente por meio da introdução de compostos orgânicos e 

de compostos químicos. A agricultura faz de agrotóxicos e de fertilizantes utilizados e a aquicultura 

antibióticos e compostos para o enriquecimento de nutrientes para a alimentação das espécies. Esses 

compostos químicos chegam às praias por meio da bacia hidrográfica podendo causar mudanças nas 

propriedades físico-químicas da água e do sedimento, poluição e eutrofização. Essas mudanças podem 

causar impactos à saúde humana, mortalidade das espécies e alterações na estrutura e funcionamento do 

ecossistema. A agricultura e aquicultura também exercem pressão por meio da remoção de vegetação 

nativa e conversão de áreas naturais em áreas artificiais, aumentando o risco de erosão e de inundação. 

Esses impactos podem afetar serviços como a biodiversidade, recursos genéticos, provisão de alimentos, 

controle biológico, qualidade da água, valor hedônico, turismo e recreação e saúde humana.  

 
Urbanização 

A força motriz Urbanização é representada pelas atividades de construção de moradia, produção 

de energia, indústrias de diferentes setores, navegação e dragagem. 

Todas as atividades associadas à essa força motriz exercem pressão nas praias por meio de 

conversão de áreas naturais, remoção da vegetação nativa e construção de estruturas rígidas no ambiente. 

Estas pressões causam mudanças na hidrodinâmica do sistema, impermeabilização do solo, perda de 

substrato, erosão aumento da turbidez, que por sua vez causam impactos como erosão do sistema e de 

áreas adjacente, inundação, elimina áreas de nidificação e alimentação de espécies e diminui a 
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produtividade primária. Os principais serviços afetados são proteção da linha de costa, resposta ao 

aumento do nível do mar, retenção de sedimentos, conectividade, turismo e recreação. 

As atividades relacionadas à urbanização também são vetores de pressões que causam poluição 

no ambiente por meio da introdução de compostos orgânicos e lixo sólido, provenientes tanto do esgoto 

doméstico como do descarte de navios; introdução de compostos químicos e de efluentes térmicos 

provenientes de indústrias e de produção de energia. Essas pressões causam o acúmulo de lixo sólido, 

criação de habitats exóticos, eutrofização, poluição, mudança na distribuição e composição de espécies, 

seleção de espécies mais resistentes e aumentam o risco de doenças, levando a impactos como riscos à 

saúde humana, diminuição da produtividade primária, mortalidade de espécies alteração na estrutura e 

funcionamento do ecossistema e diminuição da qualidade do habitat. Os principais serviços afetados são 

turismo e recreação, bem estar e saúde humana, valor hedônico, qualidade da água, biodiversidade e 

provisão de alimentos.  

5.2.1.2 Forças Motrizes Globais 

As forças motrizes naturais são eventos climáticos de grande escala representados pelas 

Mudanças Climáticas e El Niño. As alterações no regime de temperatura, mudanças no regime de 

precipitação, ocorrência de eventos extremos e a acidificação oceânica são as pressões exercidas pelas 

forçantes globais. O aumento da temperatura tanto do ar como da água, pode alterar a distribuição das 

espécies, afetando espécies mais vulneráveis à mudança de temperatura, principalmente espécies 

endêmicas. O aumento da temperatura do oceano também causa o aumento do nível do mar e o aumento 

do risco de erosão, ao ponto que as praias podem desaparecer, causando a perda de habitat, mortalidade 

das espécies e obliteração do ecossistema. O aumento na precipitação altera o fluxo hídrico nas praias 

aumentando a probabilidade de inundação e aumenta a descarga de nutrientes e sedimento. A acidificação 

oceânica afeta metabolismo do cálcio em organismos marinhos como moluscos e crustáceos, reduzindo a 

taxa de calcificação destes organismos. Ademais, os eventos extremos aumentam a probabilidade de 

erosão (DEFEO et al., 2009; SCHLACHER et al., 2008).  

Tabela 1. Pressões provenientes das atividades antrópicas e das mudanças climáticas 

Origem Pressões Descrição 

Extração seletiva de 

espécies 

Coleta ou pesca de espécies alvo, coleta de espécies 

para produção em cativeiro 

Extração não seletiva de 

espécies 

Espécies retiradas do ambiente durante a mineração, 

captação de água,  limpeza de praia, fauna 

acompanhante e dragagem 

Antrópica 

Impacto mecânico Impactos mecânicos à flora e fauna causado pelo 
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pisoteamento, utilização de veículos e dragagem 

Introdução de sedimento  Sedimento introduzido no ambiente devido à ação de 

engorda de praia e mineração 

Extração de areia Areia extraída para utilização em 

construção(mineração) ou pela ação de limpeza de 

praias 

Compactação do sedimento Sedimento comprimido devido à grande 

concentração de turistas, pela utilização de veículos 

automotivos e maquinário 

Diminuição do fluxo 

hídrico 

Diminuição do aporte de água fluvial causado pela 

captação de água e estrutura construídas  

Introdução de espécies 

invasoras 

Espécies invasoras introduzidas por meio de 

sedimento alóctone proveniente da engorda de 

praias, escape de aquicultura ou água de lastro 

Introdução de lixo sólido Lixo sólido introduzido pelo turismo, urbanização e 

embarcações 

Introdução de compostos 

químicos 

Introdução de efluente químico de indústrias, tintas 

anti-incrustantes, derramamento de óleo e derivados, 

produtos de limpeza de óleo, fertilizantes, metais 

pesados, rejeitos de mineração compostos medicinais 

provenientes da aquicultura e urbanização 

Introdução de efluente 

térmico 

Efluente térmico proveniente de indústria ou da 

geração de energia 

Introdução de patógenos Patógenos introduzidos pelo esgoto proveniente da 

urbanização e pela aquicultura 

Introdução de compostos 

orgânicos 

Compostos orgânicos vindo do esgoto proveniente 

da urbanização, navios, indústria, aquicultura e 

agricultura 

Conversão de áreas 

naturais  

Áreas naturais convertidas em áreas para produção 

agrícola, tanques de cultivo para aquicultura ou áreas 

urbanizadas 

Remoção da vegetação 

nativa 

Desmatamento causado pela urbanização agricultura 

e mineração 

 

Construção de estruturas Portos e estruturas de apoio à embarcação, marinas, 
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casas e obras de proteção costeira  

Ressuspensão de 

sedimentos 

Ressuspensão de sedimentos causados pela 

dragagem 

Alteração no regime de 

temperatura 

Aumento de temperatura causado pelas mudanças 

climáticas e El Niño 

Alteração no regime de 

precipitação 

Alteração de nível de precipitação causado pelas 

mudanças climáticas e El Niño 

Acidificação oceânica Acidificação oceânica causada pelas mudanças 

climáticas 

Natural 

Tempestades severas Intensificação de tempestades e eventos extremos 

causados pelas mudanças climáticas e El Niño 

 

Tabela 2. Impactos sobre o ecossistema praial e exemplos de serviços afetados 

      Impactos Exemplos de Serviços Afetados 
Redução das taxas de sobrevivência, 

crescimento e fecundidade 

Biodiversidade, Recursos genéticos, Provisao de Alimentos 

(pesca), controle biológico 

Dificuldade de colonização Biodiversidade, Recursos genéticos 

Obliteração de dunas e linhas de costa Proteção da linha de costa, resposta à aumento do nível do mar, 

retenção de sedimentos, turismo e recreação, sequestro de carbono 

Diminuição da qualidade do habitat Bem estar humano, senso de pertencimento, valor hedônico, 

qualidade da água 

Degradação genética do estoque Biodiversidade, recursos genéticos, provisão de alimento 

Mortalidade de espécies Biodiversidade, recursos genéticos, provisão de alimento, controle 

biológico 

Alteração na estrutura e funcionamento do 

ecossistema 

Controle biológico, sequestro de carbono, regulação de doenças, 

ciclagem de nutriente, produtividade,  

Mudanças no comportamento Biodiversidade 

Riscos à saúde humana Bem estar humano, saúde humana 

Diminuição da produtividade primária Sequestro de carbono, fotossíntese, controle biológico, provisão de 

alimento 

Eliminação de áreas de alimentação e 

nidificação 

Nidificação, biodiversidade  

Obliteração das praias Proteção da linha de costa, resposta à aumento do nível do mar, 

retenção de sedimentos, turismo e recreação, sequestro de carbono 

Erosão Proteção da linha de costa, resposta ao aumento do nível do mar, 
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retenção de sedimentos, turismo e recreação, conectividade, 

biodiversidade 

Erosão de áreas adjacentes Proteção da linha de costa, resposta ao aumento do nível do mar, 

retenção de sedimentos 

Perda de terras úmidas Proteção da linha de costa, resposta ao aumento do nível do mar, 

retenção de sedimentos, conectividade 

Inundações Turismo e recreação, proteção da linha de costa, áreas de 

nidificação 

5.2.2 EFEITOS SINÉRGICOS 

Os sistemas costeiros são dinâmicos, sendo regidos por processos geomorfológicos e 

oceanográficos de diferentes escalas espaciais e temporais. Seus componentes são interdependentes, de 

forma que as forças motrizes e as pressões interagem formando uma rede complexa que afeta aspectos 

ambientais, sociais e econômicos, resultando em uma estrutura múltipla causal (NEWTON e 

WEICHSELGARTNER, 2014) (figura 1). 

O desenvolvimento do turismo, por exemplo intensifica a demanda por urbanização por meio da 

construção de infraestrutura de turismo e moradias de segunda residência. Além disso, a construção de 

rodovias facilita o acesso da população à zona costeira, aumentando ainda mais as pressões causadas 

pelas atividades que caracterizam a urbanização e o turismo (NORDSTROM, 2000). Segundo o censo 

2010 do IBGE 9,2% dos domicílios dos municípios costeiros são de uso ocasional, este percentual cai 

pela metade, 4,6% nos outros municípios do país. Estes números demonstram o aumento da densidade 

demográfica em áreas costeiras, que, dependendo da região do país, pode chegar a ter sua população 

aumentada em dez vezes nos períodos de férias (CABRAL et al., 2015), excedendo a capacidade de carga 

do sistema (SOUZA et al., 2014).  

O setor turístico também aumenta a necessidade de intervenções que visam a manutenção das 

praias. Isto ocorre por que as estratégias de gestão de praias costumam basear-se no setor turístico 

adotando estratégias para combater a erosão e melhorar a beleza cênica de forma rápida e reativa 

(HOPKINS e BAILLY; 2013; SARDÁ et al., 2015), não levando em consideração os efeitos de longo 

prazo (WILLIAMS; MICALLEF, 2009; RUCKELSHAUS et al., 2013). Assim as intervenções como 

construções de estruturas de proteção da linha de costa e a engorda e limpeza de praias são intensificadas 

no ambiente levando ao aumento das pressões no sistema. 

No presente estudo, as pressões que se apresentaram de forma mais constante entre as diferentes 

atividades estão relacionadas ao descarte de resíduos no ambiente, de modo que a poluição pode ser 
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considerada como um dos fatores que mais alteram o ecossistema praial. No que diz respeito a 

saneamento básico, aproximadamente 45% da população não possui sistema de tratamento de esgoto e 

27% da população não possuem nenhum coleta ou tratamento de esgoto, ou seja, não possui nenhum 

serviço de coleta sanitário (ANA, 2017).  Além do descarte doméstico, atividades como navegação, 

indústrias, agricultura, aquicultura e mineração também são fontes de poluição pontual e difusa, levando 

esgoto (compostos orgânicos), lixo sólido, efluentes tóxicos (compostos inorgânicos) e patógenos para as 

praias. A utilização de veículos automotores e embarcações aquáticas para recreação, navegação, e a 

indústria petrolífera introduzem derivados de petróleo no sistema. 

Além de serem multi-causais, as ameaças e pressões incidentes nas praias são multidimensionais, 

ocorrendo em diversas escalas. As atividades e pressões podem ocorrer fora do sistema, como no caso, 

por exemplo, de agricultura e extração de petróleo e mineração, e dentro do sistema, como no caso da 

engorda e limpeza de praias e das atividades recreacionais na faixa de areia. O presente estudo 

demonstrou que grande parte das atividades que exercem pressão nas praias ocorrem fora dos limites 

desse ecossistema, de modo que a sustentabilidade desse ambiente está relacionada às atividades 

antrópicas localizadas no continente e nos oceanos.  

A intensa urbanização e atividades como indústrias, portos, aquicultura, agricultura, captação de 

água e mineração localizadas fora dos limites políticos-administrativos da zona costeira podem causar 

efeitos nas praias via bacia de drenagem. Exemplo recente ocorreu em novembro de 2015 em Mariana, 

cidade de Minas Gerais, onde contaminantes provenientes do rompimento da barragem de rejeitos de 

minério de ferro se deslocaram por quase 700 km pela Bacia do Rio Doce, chegando à costa do Espírito 

Santo (ANA, 2016). A mancha do material em suspensão espalhou-se 57 km para o norte e 17,5 km para 

o sul da foz do Rio, chegando a 18 km costa afora (ANA, 2016). 

Atividades localizadas no oceano também exercem influência sobre as praias. A pesca, navegação 

e a indústria petrolífera são as principais atividades localizadas no mar gerando pressão nas praias por 

meio de processos oceanográficos. Desse modo, a existência de múltiplas atividades localizadas dentro e 

fora do ecossistema praial e seus efeitos sinérgicos e cumulativos demandam políticas integradas que 

levem em conta a natureza multisetorial e a conexão entre o continente e o oceano.  

5.2.3 RESPOSTA 

Além do levantamento de políticas relacionadas à gestão costeira e gestão de praias, o presente 

trabalho realizou o levantamento de políticas públicas que surgem como resposta às  forças motrizes e às 

atividades antrópicas identificadas neste estudo. A partir da legislação levantada, observou-se a existência 

de 26 políticas federais que foram divididas em políticas de gestão costeira e de praias, totalizando 12 

políticas, e políticas que não incidem diretamente neste ambiente, mas estão relacionadas às ameaças que 
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exercem pressões nesse ecossistema, totalizando 14 políticas (figura 1). Estas políticas estão embasadas 

por um total de 69 documentos, entre eles Leis, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas, Portarias e 

Deliberações (Anexo 1). 

A força motriz Explotação apresentou como resposta a Política Nacional de Aquicultura e Pesca - 

PNAP (Lei nº 11.959 de 29 de junho de 2009) (figura 1). A PNAP tem como objetivos: “promover o 

desenvolvimento sustentável da aquicultura e da pesca, otimizando os benefícios econômicos em 

harmonia com a conservação do meio ambiente e da biodiversidade; a preservação, conservação e 

recuperação dos recursos pesqueiros e dos ecossistemas aquáticos e o desenvolvimento socioeconômico 

da população e das comunidades que exercem a atividade pesqueira”. Segundo a política, a 

sustentabilidade das atividades de aquicultura e pesca são de competência do poder público, de forma que 

esse deve regulamentar, calcular, autorizar e estabelecer critérios como esforço de pesca sustentável, 

captura total permissível, capacidade de suporte do ambiente, bem como promover o monitoramento, 

controle e fiscalização dessas atividades.  

A Forçante Manutenção de Praias teve como legislação associada o Programa Nacional para a 

Conservação da Linha de Costa - PROCOSTA (Portaria nº 76, de 26 de março de 2018) (figura 1). Essa 

política não regulamenta diretamente as atividades relacionadas à Manutenção de Praias, mas possui 

documentos que visam combater a erosão costeira, como o Guia de Diretrizes de Prevenção e Proteção à 

Erosão Costeira, documento produzido pelo Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro, que dá 

orientação sobre alternativas à engorda de praias e construção de estrutura. 

A força motriz Extração, teve como resposta o Código de Mineração - CM (Decreto-Lei nº 227 

de 28 de fevereiro de 1967), e a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997) (figura 1). O Código de Mineração regula os direitos sobre os recursos minerais do país, 

seu aproveitamento e a fiscalização da pesquisa, lavra e dos aspectos industriais. Seu texto normativo não 

aborda impactos ao meio ambiente nem dispõe sobre o desenvolvimento da atividade de maneira 

sustentável, apenas menciona que deve-se evitar a poluição da água que possa resultar dos trabalhos de 

mineração. Posteriormente, legislações associadas começaram a disciplinar, regulamentar e estabelecer 

normas para a realização da mineração, tendo como principal mecanismo do controle de pressões e 

impactos o Licenciamento Ambiental e Estudo de Impacto Ambiental.  

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997) possui 

como objetivo assegurar a disponibilidade de águas em padrão adequado, a utilização racional dos 

recursos hídrico visando o desenvolvimento sustentável, a prevenção e defesa contra ameaças de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais e incentiva a captação, preservação e 
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aproveitamento de águas fluviais. Essa política possui como diretrizes a integração da gestão dos recursos 

hídricos com a gestão ambiental, a articulação do planejamento de recursos hídricos com os diferentes 

setores usuários e com os níveis regional, estadual e nacional; a articulação da gestão dos recursos 

hídricos com o uso do solo e a integração da gestão das bacias hidrográficas com as zonas costeiras e 

sistemas estuarinos. Ainda, a PNRH prevê a elaboração de Planos de Recursos Hídricos com 

planejamento de longo prazo, compatíveis à implantação de seus programas e projetos, tendo como 

unidade territorial a área da bacia hidrográfica. 

A Política Nacional do Turismo - PNT (Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008) foi 

identificada como resposta à força motriz turismo e recreação (figura 1). Essa política possui seus 

objetivos voltados ao desenvolvimento socioeconômico do turismo, através da democratização e 

desenvolvimento do produto turístico brasileiro. Ainda, a PNT menciona a prática do turismo sustentável 

nas áreas naturais, incentivando a adoção de práticas que minimizem os impactos e sejam compatíveis 

com a preservação do meio ambiente. Ainda, a Lei nº 11.771/2008 dispões sobre o Plano Nacional de 

Turismo, que possui, entre seus objetivos, promover a proteção do meio ambiente, da biodiversidade e do 

patrimônio cultural de interesse turístico e a atenuação de passivos socioambientais eventualmente 

provocados pela atividade turística.  

A força motriz Produção de Alimento teve como resposta a Política Agrícola - PA (Lei nº 8.171, 

de 17 de Janeiro de 1991), que regulamenta a atividade de agricultura e a Política Nacional de 

Aquicultura e Pesca, já mencionada, que dá diretrizes sobre atividade de aquicultura (figura 1). A Política 

Agrícola possui um capítulo (capítulo VI) destinado à proteção do meio ambiente e conservação dos 

recursos naturais, definindo ações de competência do Poder Público que visam integrar os Estados, 

Territórios e Município a nível do Governo Federal na preservação do meio ambiente. Segundo a política, 

também é de competência do Poder Público realizar o zoneamento agrícola, disciplinando e ordenando a 

ocupação das áreas produtivas; disciplinar e fiscalizar o uso racional do solo, água, fauna e flora; 

promover recuperação de áreas em processo de desertificação e incentivar a preservação de nascentes dos 

cursos d’água e do meio ambiente. Ainda, em seu Artigo 20, a lei delimita as bacias hidrográficas como 

unidades básicas de planejamento do uso, conservação e recuperação dos recursos naturais.  

Foram identificadas oito política públicas como resposta à força motriz Urbanização, 

caracterizando a diversidade de atividades provenientes dessa forçante. Entre as políticas associadas 

estão: Política Energética Nacional, Lei dos Portos, Estatuto da Cidade, Política Nacional de Saneamento 

Básico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional 

de Defesa Civil e Política Nacional de Transportes.  

A Política Energética Nacional - PEN (lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997) está relacionada à 

atividade Produção de Energia, e dispões sobre atividades relacionadas à produção de petróleo e gás. A 
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PNE visa aproveitamento racional das fontes de energia existentes e menciona a proteção do meio 

ambiente e a conservação da energia como um dos seus objetivos. 

A Lei dos Portos LP (Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013) dispões sobre a exploração de portos, 

suas instalações e atividades pela União, abordando principalmente aspectos sobre o aumento da 

competitividade econômica e o desenvolvimento econômico do país. A LP não menciona a 

sustentabilidade nem os impactos ambientais decorrentes dessa atividade, citando apenas a necessidade de 

estudos de impacto ambiental para o licenciamento da instalação dos portos e de suas estruturas e o 

monitoramento ambiental para a atividade de dragagem. 

A Política Nacional de Transportes - PNT foi instituída pela Portaria nº 235, de 28 de março de 

2018 e apresenta como objetivo ampliar a melhoria da infraestrutura de transportes de forma integrada. 

Essa política pauta seus objetivos no desenvolvimento socioeconômico sustentável e considera, dentre 

vários princípios, a responsabilidade socioambiental. 

O Estatuto da Cidade - EC (Lei nº 10.257, de 10 de Julho de 2001) regula o uso da propriedade 

urbana visando o bem coletivo, bem-estar do cidadão, a segurança e o equilíbrio ambiental. O EC tem por 

objetivo “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” e 

aborda, entre suas diretrizes, a garantia do direito à cidades sustentáveis e a proteção, recuperação e 

preservação do meio ambiente construído e do meio ambiente natural. Essa política utiliza-se de 

instrumentos importantes para o meio ambiente, como plano diretor e o zoneamento ambiental, que são 

responsáveis pelo ordenamento do uso e ocupação do solo e o estudo de impacto ambiental (EIA).  

A Política Nacional de Saneamento - PNS (Lei nº 11.445, de 5 de Janeiro de 2007) possui entre 

suas diretrizes a universalização do acesso ao saneamento básico, o abastecimento de água, limpeza 

urbana, manejo de resíduos e esgotamento sanitário de forma adequada à proteção do meio ambiente e à 

saúde pública. A PNS adota a bacia hidrográfica como unidade de referência para planejamento das ações 

e prevê a articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, recursos hídricos, habitação, 

combate e erradicação à pobreza, proteção ambiental e saúde. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305 de 2 de agosto 2010) integra-se à 

PNMA e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental e com a Política Nacional de 

Saneamento Básico. A PNRS tem entre seus objetivos a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental, estímulo ao consumo sustentável, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e disposição 

adequada dos resíduos sólidos; articulação com as diferentes esferas do poder público e com diferentes 

setores industriais. Ainda, a PNRS possui como princípios o desenvolvimento sustentável e visão 
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sistêmica, considerando as variáveis social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública e possui 

como um dos seus instrumentos os acordos setoriais. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil dispõe sobre a gestão de riscos de desastre e 

apresenta, entre seus objetivos: reduzir os riscos de desastres, recuperar áreas afetadas por desastres, 

estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e processos sustentáveis de urbanização, identificar e 

avaliar ameaças, vulnerabilidades, suscetibilidades a desastres, visando evitar ou reduzir ocorrências, 

produzir alertas antecipados de possibilidade de ocorrência de desastres naturais, estimular a ocupação do 

solo considerando a conservação e proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana 

e combater a ocupação de risco e áreas ambientalmente vulneráveis, promovendo a realocação da 

população residente nessas áreas. A PNPDEC prevê sua integração à políticas de saúde, meio ambiente, 

mudanças climáticas, desenvolvimento urbano, ordenamento territorial, recursos hídricos, infraestrutura, 

educação, ciência e tecnologia, geologia e demais políticas setoriais com base no desenvolvimento 

sustentável. Ainda, a PNPDEC define a utilização da bacia hidrográfica como unidade de a análise de 

ações de prevenção de desastres relacionados à corpos d’água. 

 A força motriz global, representada pelas Mudanças Climáticas e El Niño, teve como políticas 

associadas a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, citada acima e a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima - PNMC (Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009), que oficializa o compromisso 

do Brasil com a Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima e institui. A PNMC 

possui entre seus objetivos realizar ações de mitigação das mudanças climáticas em conjunto com o 

desenvolvimento sustentável, reduzir as emissões antrópicas e identificar e adotar medidas de adaptação 

adequadas às vulnerabilidades. A PNMC também recomenda que, sempre que possível, os princípios, 

objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais devem ser 

compatibilizados com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PNMC. 

Assim, o levantamento das respostas políticas às forças motrizes e atividades antrópicas permitiu 

a identificação de políticas de diferentes setores que não possuem a conservação de praias como seu 

objetivo, mas ainda assim causam impactos na gestão desse ecossistema. 

Embora as políticas voltadas para a gestão costeira e gestão de praias prevejam a integração entre 

os diferentes setores, sua natureza espacial delimitada por fronteiras político-administrativas, como por 

exemplo as fronteiras do Projeto Orla, acabam lidando apenas com as atividades e pressões que emanam 

de dentro do sistema (endógenas), como no caso turismo e das estratégias de manutenção da praia. Já as 

atividades e pressões que emanam de fora do ecossistema (exógenas), como mineração, agricultura e 

pressões relacionadas às mudanças climáticas, não estão sob o controle das estratégias locais, de modo 

que apenas suas consequências podem ser gerenciadas (ELLIOT, 2011; ATKINS, et al., 2011), tornando 
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mais difícil a gestão destas regiões e o controle de suas ameaças (CÁRCAMO e GAYMER, 2013; 

CÁRCAMO et al., 2013).  

Esse modelo acaba reforçando padrões de respostas reativas ao invés de respostas preventivas 

(CORMIER et al., 2010) levando à gestão inapropriada e não eficaz de estressores como esgoto e 

poluentes que causam impacto nas zonas costeiras (HALPERN, et al 2009), necessitando de respostas que 

sejam aplicadas em áreas mais amplas, incluindo regiões fora da zona costeira (KELBLE et al, 2013). 

Deste modo, integrar as políticas setoriais à gestão costeira e à gestão de praias é necessário para o 

controle de ameaças e consequentemente para a preservação e a sustentabilidade do ecossistema praial. 

Entretanto, é importante notar que incorporar as políticas setoriais não é suficiente. Grande parte 

das políticas setoriais associadas à atividades antrópicas possuem seus objetivos focados principalmente 

no desenvolvimento econômico (Lei dos Portos e Código de Mineração). Quando abordados, os temas 

relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade não possuem diretrizes e metodologias claras, 

negligenciando os impactos ambientais e a degradação dos recursos ecossistêmicos. Além disso, algumas 

políticas mapeadas, como a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, Política Nacional de 

Saneamento e Política Agrícola possuem a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, 

desconsiderando a influência dos processos socioecológicos e dos impactos de atividades antrópicas que 

chegam aos ecossistemas costeiros. 

Dentro do cenário atual, o uso de ferramentas como planos de regulamentação do uso e ocupação 

do solo, outorga de água e análise de impacto ambiental são importantes para gestão integrada do 

continente-oceano. O Estudo de Impacto Ambiental - EIA (Resolução nº 001 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente, de 23 de janeiro de 1986) constitui um instrumento previsto pela Constituição Federal de 

1988 que deve ser exigido pelo Poder Público para a instalação de obras ou atividades potencialmente 

poluidoras e causadoras de degradação significativa ao meio ambiente. Ainda, o EIA possui como uma de 

suas diretrizes “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 

denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual 

se localiza”.  

Desse modo, as políticas setoriais não devem ser apenas incorporadas à gestão de praias. É 

necessário que haja a integração e harmonizadas com as políticas de ordenamento territorial e ambiental, 

definindo objetivos e diretrizes comuns que diminuam as pressões ao ambiente e seus impactos que 

afetam não apenas o meio físico e biótico, mas também o socioeconômico. Essa harmonização deve 

considerar a relação entre atores de diferentes segmentos e em diferentes escalas (municipal, regional, 

estadual e federal), integrando os diferentes arranjos institucionais (FATORELLI e MERTENS, 2010). 
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O presente estudo também ressalta que a gestão de praias não deve ser realizada apenas em nível 

municipal, uma vez que 13 atividades foram localizadas na praia e 15 foram localizadas fora dos limites 

políticos administrativos definidos pela legislação atual. Esse resultado enfatiza a necessidade de 

planejamento integrado e compatível a políticas setoriais em nível regional, estadual e nacional, porém 

com as realidades locais sendo levadas em consideração. Ademais,, a compreensão das múltiplas escalas 

e da complexidade dos processos é crítica para tomada de decisão, evitando as intervenções individuais e 

setoriais, que não resolvem os problemas, ainda mais se todo ambiente e seus aspectos naturais e 

socioeconômicos não são considerados (REMPIS et al., 2018).  

Para tal, é necessário que os gestores e tomadores de decisão entendam como os processos 

sociais interagem e afetam os processos ecológicos e consequentemente o bem estar humano, 

identificando as origens dos impactos (forças motrizes e atividades antrópicas) e seus efeitos no 

ecossistema (pressões, mudanças no estado e impactos) em diferentes escalas espaciais e temporais 

(NESSE e OLSEN, 2010). Por exemplo, a atividade de limpeza é uma medida reativa podem ser 

realizadas, mas se não houver o detecção e mapeamento da atividade que gera essa pressão, há gasto de 

dinheiro alem de que as medidas de limpeza de praia podem causar outros impactos, como visto 

anteirormente. 

Nesse sentido, a Matriz DAPSI(W)R mostrou-se como uma ferramenta simples e objetiva que 

pode ser utilizada por gestores e tomadores de decisão para identificar e analisar os problemas existentes e 

os problemas potenciais e as suas fontes dentro da sua realidade local, servindo como ferramenta de 

comunicação confiável entre pesquisa científica, gestores e tomadores de decisão (SVARSTAD ET AL., 

2008). Desse modo, os problemas podem ser solucionados de forma preventiva e não de reativa e 

imediatista, lidando com a fonte do problema 

A análise da matriz foi possível identificar e visualizar de maneira simplificada, holística e 

integrada as relações de causa e efeito entre as forçantes locais e globais e os impactos ao ecossistema 

(SMALING e DIXON, 2006), mostrando a relação de interdependência entre o bem estar humano e a 

qualidade do ecossistema.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo demonstrou que grande parte das atividades que exercem pressão nas praias 

ocorrem fora dos limites desse ecossistema, de modo que a sustentabilidade desse ambiente está 

relacionada às atividades antrópicas localizadas no continente e nos oceanos.  

No presente estudo, a abordagem DAPSI(W)R mostrou-se útil na identificação das atividades 

antrópicas localizadas nas praias e seu entorno demonstrando a amplitude de área que deve ser 

considerada na gestão de praias. Também foi possível identificar as políticas existentes tanto com foco na 

gestão de praias, como políticas setoriais, que mesmo não possuindo a gestão de praias como objetivo, 

acabam influenciando esse ecossistema. Ainda, a matriz DAPSI(W)R ajuda a conectar o conhecimento 

teórico-científico aos problemas enfrentados no dia a dia dos gestores, contribuindo para a gestão baseada 

na ciência.  

Além disso, a união da metodologia DPSIR e da GBE evidenciou a dependência entre as 

atividades socioeconômicas (turismo, pesca) e os serviços ecossistêmicos, visto que a qualidade dos 

serviços (provisão de alimentos, beleza cênica, qualidade da água) pode afetar o desenvolvimento 

econômico de setores como turismo e pesca.   

O presente estudo ressaltou que a integração entre políticas de setores econômicos, políticas 

ambientais e de uso e ocupação do solo são importantes para a gestão de conflitos e para a 

sustentabilidade das praias. Também, existe demanda de gestão que vá além das fronteiras político-

administrativas, de modo que o ecossistema deve ser gerenciado como um todo, reforçando os princípios 

da abordagem ecossistêmica e de sistemas socioecológicos. 
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ANEXO I 

Políticas levantadas aplicando a matriz DAPSI(W)R que estão relacionadas ao ecossistema praial 

NOME DAS 

POLÍTICAS 

INSTRUMENTOS / LEGISLAÇÃO 

RELACIONADA 
LEGISLAÇÃO 

CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988 

Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 

1946 

Lei nº 9.636 de 15 de maio de 1998 

Decreto nº 3.725, de 10 de janeiro de 2001 

BENS DA UNIÃO Terras de marinha e terrenos marginais 

Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015 

Institui o Novo Código Florestal Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 

Regulamenta as áreas de preservação 

permanente 
Resolução Conama nº 303/2002 

Regulamenta o uso das áreas de preservação 

permanente 
Resolução Conama nº 369/2006 

CÓDIGO 

FLORESTAL 

Define as áreas de preservação permanente Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 

Mar territorial 
Decreto-Lei nº 1.098, de 25 de março de 

1970  

Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993 
MAR 

TERRITORIAL 
Mar territorial, a zona contígua, a zona 

econômica exclusiva e a plataforma 

continental brasileiros 
Decreto nº 4.983, de 10 de fevereiro de 2004 

Parcelamento do Solo Urbano Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979 

Estatuto da Cidade 
ESTATUTO DA 

CIDADE 
Plano Diretor Participativo 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 

Decreto Presidencial em 12 de maio de 1980 

Decreto nº 5.377 de 23 de fevereiro de 2005 Política Nacional para os Recursos do Mar 

Resolução nº 8, de 9 de outubro de 2013 

POLÍTICA 

NACIONAL 

PARA OS 

RECURSOS DO 

MAR 
VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar 

Resolução CIRM nº 6, de 29 de novembro 

de 2011 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 

Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 Política Nacional do Meio Ambiente 

Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro 

de 2011 

POLÍTICA 

NACIONAL DO 

MEIO AMBIENTE 

Zoneamento Ambiental Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
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Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002 

Zoneamento Ecológico-Econômico 
Decreto nº 6.288, de 6 de dezembro de 2007 

Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002 

Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004 

Deliberação CONABIO nº 39, de 14 de 

dezembro de 2005 

Deliberação CONABIO n°46, de 20 de 

dezembro de 2006 

Política Nacional da Biodiversidade 

Portaria MMA nº 9, de 23 de janeiro de 

2007 

Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 

Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000 
Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação – SNUC 
Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 

 

Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas 
Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006 

Decreto nº 89.331, de 25 de janeiro de 1984 
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POLÍTICA 

MARÍTIMA 

NACIONAL 

Política Marítima Nacional 

Decreto nº 1.265, de 11 de outubro de 1994 

PROGRAMA 

NACIONAL 

PARA 

CONSERVAÇÃO 

DA LINHA DE 

COSTA 

Programa Nacional Para Conservação da 

Linha de Costa 
Portaria nº 76, de 26 de março de 2018 

Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988 

Resolução CIRM nº 005, de 03 de dezembro 

de 1997 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

Macrodiagnóstico da Zona Costeira 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 

Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro 

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro 

PLANO 

NACIONAL DE 

GERENCIAMENT

O COSTEIRO 

 

Plano de Gestão Integrada da Orla (Plano de 

Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004 
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Intervenção)   

Plano de Ação Federal para Zona Costeira – 

PAFZC Resolução CIRM nº7 de 2005 

Política Nacional de Recursos Hídricos POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RECURSOS 

HÍDRICOS 

Plano de Recursos Hídricos  
Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

Política Energética Nacional Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 POLÍTICA 

ENERGÉTICA 

NACIONAL 

Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e 

Gás 
SEM REGULAMENTAÇÃO 

Lei da Mata Atlântica 
Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 

Plano Municipal de Conservação e 

Recuperação da Mata Atlântica 
Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 

2008 

Parâmetros básicos para análise dos estágios 

de sucessão da Mata Atlântica 
Resolução nº 10, de 1º de outubro de 1993 

Caracterização de vegetação primária e 

secundária 
Resolução nº 1, de 31 de janeiro de 1994 

Parâmetro básico para análise dos estágios 

de sucessão de vegetação de restinga 
Resolução nº 07, de 23 de julho de 1996 

Convalidação de Resoluções  
Resolução nº 388, de 23 de fevereiro de 

2007 

LEI DA MATA 

ATLÂNTICA 

Vegetação primária e dos estágios 

sucessionais secundários da vegetação de 

Restinga  

Resolução nº 417, de 23 de novembro de 

2009 

Política Nacional de Saneamento Básico 

Plano Nacional de Saneamento Básico 

Plano Regional de Saneamento Básico 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 
POLÍTICA 

NACIONAL DE 

SANEAMENTO 

BÁSICO 
Regulamenta a Política Nacional de 

Saneamento Básico 
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 Política Nacional sobre Mudanças 

Climáticas Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010 

POLÍTICA 

NACIONAL 

SOBRE 

MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 

Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas 
Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 

2007 

Política Nacional de Aquicultura e Pesca Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 
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Política Nacional de Aquicultura e Pesca Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 

Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 

2003 Cessão de águas públicas da união para fins 

de aquicultura Instrução Normativa Interministerial nº 6, de 

31 de maio de 2004 

 Diretrizes para implantação de parque e 

áreas aquícolas 

Instrução Normativa Interministerial nº 7, de 

28 de abril de 2005 

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

AQUICULTURA 

E PESCA 

Programa Nacional de Desenvolvimento da 

Maricultura  
SEM REGULAMENTAÇÃO 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

Plano Microrregional de Resíduos Sólidos  

Planos de Resíduos Sólidos de Regiões 

Metropolitanas ou Aglomerações Urbanas 

Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos 

Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 

Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos 

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 
POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Regulamenta a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 

Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 

2010 

Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil 
Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

PROTEÇÃO E 

DEFESA CIVIL 

Plano Nacional de Gestão de Riscos e 

Respostas a Desastres Naturais 
SEM REGULAMENTAÇÃO 

Agenda 21 SEM REGULAMENTAÇÃO 

AGENDA 21 Comissão de Políticas de Desenvolvimento 

Sustentável e da Agenda 21 Brasileira 
Decreto de 3 de fevereiro de 2004 

Lei dos Portos 

Plano de Desenvolvimento e Zoneamento – 

PDZ  

Decreto n 8.033/2013 

Porto Organizado Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013 

LEI DOS PORTOS 

Transportes Aquaviários e Terrestres Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 
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 Planos de Áreas para o combate à poluição 

por óleo 
Decreto nº 4.871, de 6 de novembro de 2003 

CÓGIDO DE 

MINERAÇÃO 
Estabelece Código de Mineração 

Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 

1967 

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

TRANSPORTES 

Institui a Política Nacional de Transportes Portaria nº 235, de 28 de março de 2018 

POLÍTICA 

NACIONAL 

AGRÍCOLA 

Dispõe sobre Política Nacional Agrícola Lei nº 8.171, de 17 de Janeiro de 1991 

 


