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e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma 
das ações do Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 
Emprego. O Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo 
principal expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira propiciando 
caminho de o acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre 
a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias 
promotoras de ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de 
Educação dos Estados, as Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos 
e o Sistema S.

A Educação a Distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 
diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 
garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 
formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 
economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do 
país, incentivando os estudantes a concluir o Ensino Médio e realizar uma 
formação e atualização contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições 
de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas 
sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional 
qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 
de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 
autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 
familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Novembro de 2011

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br

Apresentação e-Tec Brasil
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professor-autor

Caros estudantes,

Elaboramos este material para vocês com a intenção de encantá-los sobre 

as riquezas do mar brasileiro, sensibiliza-los sobre os problemas e riscos de 

grandes impactos ambientais e sociais do mau uso dos recursos marinhos e 

instruí-los sobre as possíveis soluções dos problemas ambientais através da 

boa gestão do patrimônio natural costeiro.

Nesse livro, procuramos oferecer uma sequência de informações sobre as 

riqueza, as potencialidades da biodiversidade e geodiversidade da região 

costeira, os usos mais comuns do mar e de seus recursos, as formas, 

métodos e tecnologias de gestão e, finalmente, como podemos colaborar 

para promover o uso responsável dos recursos.

Fizemos questão de enriquecer o livro com fotos e figuras que além de 

fazer “brilhar os olhos”, proporcionar uma leitura cheia de imaginação e 

orientação na construção do conhecimento sobre o tema Gestão Costeira. 

Esperamos que, junto com vocês possamos refletir sobre os potenciais atuais 

e futuros do nosso mar e o desenvolvimento sustentável da zona costeira 

brasileira.

Bons estudos,

Os Autores.
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Aula 1 – Conhecendo a importância  
 da gestão costeira

Esta aula tem como objetivo trazer para você o conhecimento 

sobre a importância da região costeira para nossa vida, cultura, 

economia e política e quais os motivos da necessidade da sua 

gestão diferenciada.

Vamos ver que os registros mais antigos da existência do homem na terra 

mostram sua forte relação com o mar. Depósitos fósseis de moluscos acha-

dos em cavernas e datados do período Paleolítico evidenciam que desde a 

Idade da Pedra os recursos vivos do mar constituem importante fonte de 

bens para o homem (SERAFIM, 2006).

1.1 O mar e sua importância para a   
 sociedade brasileira
A mitologia e a história remota de diversos povos também registram o uso 

do mar como via de transporte e uma forte inserção na cultura dos povos. 

Nas culturas Pré-Inca e Inca, por exemplo, conchas marinhas eram usadas 

como dinheiro, remédio, alimento e oferenda aos deuses (PILLSBURY, 1996).

Ao longo da história humana, fomos e somos impactados direta e indiretamen-

te pelos oceanos e mares. São alimentos, remédios, minerais, adornos, joias, 

recreação e transporte utilizados pelo homem. Sem nos darmos conta, somos 

influenciados constantemente pelos oceanos por sua forte ação sobre o clima 

do planeta. A regulação do clima, a fixação de carbono atmosférico e o forne-

cimento de proteína animal para nós, humanos, são apenas alguns exemplos 

do que chamamos de serviços ecossistêmicos que os oceanos nos oferecem.

Como o Brasil foi descoberto e colonizado pelo mar, podemos dizer que 

nascemos com cultura e vocação marítima. Além deste fato, temos uma ex-

tensa costa cheia de riquezas naturais e paisagens que influenciam em nosso 

modo de vida e economia, porém, ao longo de nossa história, a ocupação do 

território promoveu a interiorização e o desenvolvimento nacional voltou-se 

para a produção agropecuária. Abandonamos nossa cultura original e “vi-

ramos nossas costas” para o mar. Neste cenário, perdemos tradições, parte 

da cultura, e deixamos de investir na geração de conhecimento sobre nossa 

costa. Segundo a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos 

Serviços ecossistêmicos ou ser-
viços ambientais são os benefícios 
tangíveis e intangíveis gerados pela 
natureza para os seres humanos. 
Por exemplo, os manguezais 
filtram reciclam resíduos e matéria 
orgânica e servem de viveiro para 
larvas e juvenis de diversas espé-
cies pesqueiras. Outros exemplos 
incluem a proteção contra riscos 
naturais, o controle da erosão, a 
produção primária, a regulação do 
clima, a recreação, fibras e alimen-
tos, produtos químicos, serviços 
culturais, religiosos e paisagísticos.



do Mar (SECIRM), os brasileiros, em sua grande maioria, pensam no mar 

apenas como área de recreação, lazer ou inspiração e é necessário promover 

ações para resgatar nossa maritimidade (SERAFIM, 2005).

Perdendo a nossa cultura marítima, perdemos também o respeito pelo am-

biente marinho, e é fato, que as atividades humanas estão degradando rapi-

damente os ambientes costeiros e marinhos. Nos últimos 50 anos ocorreram 

os maiores e mais rápidos impactos ambientais do que em qualquer outro 

período análogo da história da humanidade, afetando 15 de 24 serviços 

ecossistêmicos avaliados em um estudo das Nações Unidas (MILLENNIUM 

ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005).

1.2 As riquezas do mar – recursos    
 renováveis e não renováveis
Este ambiente gigante e complexo fornece alimentos e inúmeros serviços 

ecossistêmicos para a humanidade. É no ecossistema marinho que ocorre a 

maior parte do transporte de mercadorias comercializadas, da produção de 

petróleo e do turismo do mundo. Para reforçar a importância que os ocea-

nos, mares e suas zonas costeiras têm para a sociedade, para a economia e 

para o equilíbrio do ecossistema listamos alguns dados interessantes:

•	 Os mares e oceanos se espalham por mais de 2/3 da superfície da Terra e 

abrigam a maior biodiversidade do planeta. Isso significa 250.000 espé-

cies das 1,5 milhões descritas até hoje;

•	 Os oceanos absorvem o Gás Carbônico, reduzindo os riscos das altera-

ções climáticas. Também controla a temperatura do planeta, resfriando 

áreas quentes durante o dia e liberando calor durante a noite.

•	 O mar fornece proteína de alta qualidade para populações humanas e 

para rações animais. 

•	 Vários produtos do mar são utilizados por nós diariamente sem notar-

mos. Só para dar alguns exemplos, fora o sal, temos o Ágar, usado em 

laboratórios e em outras aplicações industriais, os Carragenanos das al-

gas vermelhas, utilizado em alimentos lácteos, em carnes processadas, 

na panificação e confeitaria, em gelatinas, e em pastas de dente; 

•	 No mar achamos produtos farmacológicos de grande importância para a 

saúde humana, no combate ao câncer, a viroses, a doenças como a AIDS 

e analgésicos;

O termo maritimidade ou 
mentalidade marítima é usado para 

descrever a cultura e a tradição 
marítima de um povo. A SECIRM, 
órgão da Marinha do Brasil, está 

promovendo um programa nacional 
de resgate da cultura marítima na 
população, nos níveis necessários 

e coerentes com dimensão de uma 
Nação eminentemente marítima 
como o Brasil. Para saber mais, 

acesse o site http://www.mar.mil.br/
secirm/promar.htm#intro.
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•	 A água e o leito do mar serve para a extração comercial de minerais valio-

sos como o sal, o bromo, o magnésio, nódulos de manganês, a areia, ro-

chas, calcário, e fonte pesquisa de mais de 60 outros elementos químicos;

•	 Cerca de 50% da população mundial vive nos primeiros 100km próximos 

à Zona Costeira.
Fonte: MMA, 2010

•	 Os recifes de coral, que mantém um quarto de todas as espécies marinhas, 

estão ameaçados pelas mudanças climáticas, poluição e sobrepesca;

•	 O consumo de pescados no mundo subiu de 9.9 kg nos anos 1960 para 

16.4 kg nos anos 2000.

1.3 A importância de uma gestão    
 diferenciada para a Zona Costeira
Como vimos, os ambientes costeiros e marinhos são ricos,  diferenciados e 

fundamentais para a sobrevivência das nações. Mesmo assim, ocupamos e 

alteramos constantemente nossas costas marítimas sem considerar critérios 

técnicos e legais, e comprometemos o equilíbrio de seus ecossistemas. Com 

o desenvolvimento da tecnologia oceânica aceleramos a exploração de re-

cursos e ampliamos nossos portos e nossas cidades. Este tipo de desenvolvi-

mento acelerado e o uso intensivo dos recursos renováveis e não renováveis 

fez aumentar a necessidade de delimitar e ordenar os espaços marítimos 

sobre os quais os Estados costeiros exercem soberania e jurisdição. Este ins-

trumento de gestão e ordenamento do território costeiro é chamado de 

Gerenciamento Costeiro. 

Resumo
Nesta aula pudemos ver as riquezas do mar brasileiro e a importância que 

sua biodiversidade, geodiversidade e cultura marítima têm para a sociedade 

brasileira e para nossa economia. Trabalhamos alguns conceitos importan-

tes que serão utilizados em outros capítulos, como serviços ambientais e 

maritimidade. 
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Atividade de aprendizagem
1. Liste pelo menos quatro exemplos da importância do mar brasileiro para 

nossa sociedade e economia.

2. O que significa o termo Serviços Ambientais?

3. Por que é necessária a gestão costeira?

Gestão de Ambientes Costeiros e Aquiculturae-Tec Brasil 16
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Aula 2 – Mares, oceanos e costas

Esta aula irá trazer a você as principais definições sobre os ambien-

tes marinhos e alguns termos que você ouvirá quando tratarmos 

de gestão costeira, pesca, aquicultura, turismo e recursos do mar. 

Como a região costeira é complexa e com várias divisões baseadas em sua 

fisiografia, morfologia e outras características ambientais, vamos descrever 

algumas particularidades e fatos sobre os ambientes costeiros brasileiros. 

2.1 Oceanos e mares: existe diferença?
Os navegadores criaram uma classificação das áreas marinhas para facilitar 

a orientação. Com base em amplitude, exposição e relação com os conti-

nentes e peculiaridades, dividiram os oceanos em Oceano Pacífico, Oceano 

Atlântico e Oceano Índico e, mais recentemente, em Oceano Ártico e Oce-

ano Antártico. 

Os oceanos são grandes corpos de águas salgadas afastadas da costa, sem 

influência direta dos aportes continentais, mantendo suas propriedades físi-

co-químicas e concentrações constantes de substâncias dissolvidas. 

O oceano Pacífico responde por aproximadamente a metade de toda água 

salgada do mundo, o mesmo ocupa uma área de 179,7 milhões de km2, 

estando situado entre Ásia, América e Oceania. Ele abriga o ponto de maior 

profundidade do mundo, com cerca de 11 mil metros na Fossa das Maria-

nas. Todas as características citadas classificam o Pacífico como o maior entre 

os oceanos. O oceano Atlântico ocupa uma extensão de 106,1 milhões de 

km2, tamanho inferior ao Pacífico, no entanto, possui uma grande importân-

cia para o fluxo comercial internacional, tendo em vista que é o mais nave-

gado. O Atlântico está localizado entre as Américas, Europa e África (costa 

oeste). Já o oceano Índico ocupa uma extensão de 74,9 milhões de km2, 

sendo localizado entre África, Ásia e Oceania; esse é o menor dos oceanos 

(Tabela 2.1). 

Fisiografia: descrição da na-
tureza e dos fenômenos naturais; 
geografia física.



Tabela 2.1 – Comparação entre as extensões e profundidades dos oceanos

Oceano Área (Km2) Profundidade 
Média (M) Maior Profundidade 

Oceano Pacifico 165.250,000 4.028 Fossa das Marianas - 11,022 m

Oceano Atlântico 106.400,000 3.926 Fossa de Porto Rico - 8.218 m 

Oceano Índico 73.560,000 3.963 Fossa de Java - 7.725 m

Oceano Antártico 20.330,000 4.000 a 5.000 Fossa das Ilhas Sandwich - 8.264 m 

Oceano Ártico 13.990,000 1.205 Planície Abissal do Polo - 4.600 m

Mares são corpos de águas salgadas que banham os continentes, receben-

do aportes continentais de águas e sedimentos, que modificam a composi-

ção das substâncias dissolvidas, alterando suas propriedades físico-químicas 

e consequentemente seus movimentos. Por sua conexão direta com os ecos-

sistemas continentais próximos, sofrem a influência direta destes e dos ecos-

sistemas litorâneos típicos e marinho-litorâneos.

Os mares fazem parte dos oceanos e são definidos como grandes massas de 

água salgada, com tamanhos bem inferiores. 

O limite entre os termos oceanos e mares é tênue. De modo geral podemos 

dizer que o oceano é um corpo d’água profundo, de dimensões considerá-

veis e de livre circulação. O mar seria um corpo d’água menor, mas amplo, 

mais raso e com circulação restrita, mas sempre com ligação com o oceano. 

2.2 Introdução ao conceito de costa e Zona  
 Costeira
A palavra costa é usada na linguagem popular para se referir aos locais pró-

ximos ao mar, geralmente se referindo ao litoral. Mas e o termo litoral, o que 

significa? Bem, este é um adjetivo utilizado para se referir à beira-mar, em 

analogia à palavra interior. Mas o termo litoral é usado também na biologia 

e na oceanografia, e se refere a uma zona. Esta zona litoral é o conjunto de 

ecossistemas que sofrem a influência direta das marés, e é dividido em faixas 

emersas e submersas, conforme a distância da linha de maré (KLEE, 1999). 

Os nomes das faixas da zona litoral são o supralitoral, localizado acima da 

linha da maior preamar; o mediolitoral ou zona entremarés, que fica entre 

os limites das marés altas e baixas, ficando ora submerso, ora emerso; o 

infralitoral, imediatamente abaixo da zona entremarés, que fica totalmente 

submerso; e o circalitoral ou zona nerítica, compreendendo as águas adja-

centes, ainda localizadas na zona eufótica.

Existem três tipos de mares: mares 
abertos, que possuem grande ligação 

com o oceano; mares continentais, 
com ligação restrita com o oceano 

e; mares fechados, que não mantêm 
nenhuma ligação com oceano, como 

é o caso do Mar Morto.

Você já ouviu a expressão “O pirata 
dos sete mares”?

A expressão sete mares vem da 
literatura oriental da Idade Média, 

como o livro “As Mil e Uma Noites”, 
onde Simbab, o marujo corajoso vivia 

cruzando estes mares. Depois de 
classificados outros mares, passou a 

ser chamado de “os 9 mares”: o Mar 
Adriático, o Mar Arábico, o Mar Cáspio, 

o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, 
o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. 
Mas com o desenvolvimento das 

navegações e estudos oceanográficos, 
consideramos hoje 62 mares e vai 

ficar difícil, até em livros de aventuras, 
cruzar de navio todos eles!

Zona eufótica:
região ou zona da coluna 
d’água onde a luz do Sol 

alcança e é o limite de produção 
primária pelo fitoplâncton

Fonte: Elaborada pelos autores.
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Já a Zona Costeira, é uma classificação para uma área mais ampla no espa-

ço geográfico marinho-costeiro. Ela compreende a área onde as influências 

entre os ambientes terrestres e marinhos ocorrem, mas num âmbito mais 

abrangente do que os termo popular litoral, ou biológico, zona litoral. É nes-

ta área que o intercâmbio direto entre a terra e o mar ocorre nos planos fí-

sico, químico, biológico, político, econômico e social. Em termos ecológicos, 

é um ecótone, ou seja, uma região de transição ecológica onde diferentes 

comunidades biológicas se desenvolvem.

Para efeitos de classificação, a Zona Costeira do Brasil é uma unidade terri-

torial que se estende, desde as bacias hidrográficas da planície litorânea, ao 

longo dos 8.500 km de costa, abrangendo 17 estados e mais de quatrocen-

tos municípios, passando pela faixa marítima formada por mar territorial, 

com largura de 12 milhas náuticas a partir da linha da costa, até a platafor-

ma continental marinha e a Zona Econômica Exclusiva – ZEE que, no caso 

brasileiro, alonga-se até 200 milhas da costa. 

Além da plataforma continental brasileira, o Brasil requisitou à Organização 

das Nações Unidas (ONU), através da Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos do MAR (CNUDM), um acréscimo de 900 mil km2 a essa área, em 

pontos aonde a Plataforma Continental vai além das 200 milhas náuticas, 

até a extensão máxima de 350 milhas. Com o pedido aceito, o Brasil anexou 

às suas águas jurisdicionais aproximadamente 4,5 milhões de km2, cuja área 

total está sendo chamada pela Comissão Interministerial sobre os Recursos 

do Mar (CIRM), de Amazônia Azul (Figura 2.1), incluindo as ilhas e arquipé-

lagos de São Padro e São Paulo, Trindade e Martins Vaz.

As zonas costeiras são muito 
mais produtivas do que as áreas 
de mar aberto dos oceanos, 
sendo responsáveis por 95% 
das capturas de pescados 
no mundo. Isto se deve à 
menor profundidade, à maior 
concentração de nutrientes e à 
penetração da luz solar próximas 
à costa, o que facilita a produção 
de fitoplâncton e enriquecendo 
outros níveis da cadeia trófica 
marinha (PEREIRA & SOARES-
GOMES, 2009).

Figura 2.1: Ilustração da “Amazônia Azul” conjunto de áreas marinhas com-
postas pela Plataforma Continental ou Zona Econômica Exclusiva – ZEE bra-
sileira (limite da linha azul interna) e os limites da plataforma estendida 
(linha azul escura externa e círculos das ilhas oceânicas).
Fonte: MMA, 2009. http://www.mma.gov.br
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Resumo
Nesta aula discorremos sobre a diferença entre mares, oceanos e costas, 

além dos conceitos de Plataforma Continental e Zona Econômica Exclusiva 

(ZEE) e Mar Territorial.

Atividade de aprendizagem
1. Explique a diferença entre os termos Mares e Oceanos.

2. Faça um desenho representando os limites do mar territorial e da Zona 

Econômica Exclusiva.
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Aula 3 – A zona costeira brasileira

O objetivo da aula de hoje é apresentar como a Zona Costeira está 

dividida no Brasil e quais os biomas que estão associados a ela.

A Zona Costeira é “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da 

terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa ma-

rítima e outra terrestre”. Este espaço é considerado um bem incalculável 

para a maioria dos países costeiros, não apenas por ser uma área econômica 

e culturalmente essencial, mas também por apresentar fisiografia singular 

(CICIN-SAIN E KNECHT, 1998).

3.1 A zona costeira no Brasil
No Brasil, a Zona Costeira abrange 17 estados, abrigando mais de 395 muni-

cípios montando uma população de 32 milhões de habitantes (MMA, 2006). 

Possui aproximadamente 8.500 km e existe diversidade biológica e social, 

enorme nessa região brasileira.

A Zona Costeira pode apresentar largura variável, dependendo de feições 

geológicas locais, de limites administrativos como, por exemplo, os limites de 

municípios costeiros e de características da fisiografia local. Esta última está 

muito ligada à formação geológica e a outras características ambientais do 

litoral brasileiro, como veremos a seguir.

3.2 A classificação da região costeira do  
 Brasil
A primeira classificação que se conhece foi realizada por Raja Gabaglia, em 

1916, quando dividiu a Zona Costeira brasileira em seis trechos distintos: 

Costa de Mangues, de Estuário, Mista, Dunosa, Concordante e Arenosa. 

Essa distinção realizada pelo autor considerou diversos critérios que não po-

diam ser comparáveis entre si como tipo de vegetação, origem e composição 

de sedimentos. Em seguida essa classificação sofreu complementações, mas 

ainda assim carecendo de uma possibilidade de comparação adequada.

Essa limitação fez com que essa divisão não correspondesse exatamente 

às condições “exclusivas” de cada área apresentada. Dessa forma, se fazia 

necessária uma nova complementação. Então, um autor chamado Delgado 

de Carvalho, em 1927 destacou alguns aspectos complementares distintos 

Bioma: termo usado para 
denominar um grande bios-
sistema regional ou subcon-
tinental caracterizado por um 
tipo principal de vegetação ou 
outro aspecto identificador da 
paisagem (ODUM, 1988)

Diversidade biológica ou 
biodiversidade: diversidade de 
todos os organismos vivos exis-
tentes no planeta como as plantas, 
os animais, os micro-organismos e 
outros, sua diversidade genética e 
inclui a diversidade de paisagens 
e cultural.



como as idades (terciária ou quaternária) e as origens do sedimento. Como 

resultado, diferenciou a costa brasileira em quatro trechos sendo eles: Costa 

quaternária do norte (do Amapá ao Maranhão), Costa terciária (do Piauí ao 

Cabo Frio), Costa eruptiva (do Cabo Frio à Laguna) e Costa quaternária do 

sul (de Laguna a Chuí). Apesar de ser considerada uma classificação mais 

elaborada ainda faltavam características a serem consideradas.

Foi apenas em 1964 que o autor Silveira, integrou as características oceano-

gráficas aos aspectos climáticos e continentais, delimitando assim 5 trechos 

da costa brasileira, os quais são utilizados como base para a grande maioria 

dos estudos realizados na região costeira até os dias de hoje. São eles:

Figura 3.1: trechos do litoral brasileiro. 
Fonte: Adaptada de Suguio, (2003).

a) Litoral amazônico ou equatorial - da Foz do Rio Oiapoque ao Mara-

nhão Oriental;

b) Litoral nordestino ou das Barreiras - Maranhão Oriental ao Recônca-

vo Baiano;

c) Litoral oriental - do Recôncavo Baiano ao norte do Espírito Santo;

d) Litoral sudeste ou das escarpas cristalinas - do sul do Espírito Santo 

à região de Laguna;

e) Litoral meridional ou subtropical - da região de Laguna à foz do Ar-

roio Chuí.
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3.3 Limites
Além dos trechos da Zona Costeira, caracterizados pela figura acima, te-

mos outros limites importantes. Em terra, a Zona Costeira possui interface 

com diversos biomas brasileiros. Na verdade, o único bioma brasileiro que 

não está diretamente relacionado com a Zona Costeira é o Pantanal. Todos 

os outros – Pampa, Cerrado, Caatinga, Amazônia e Mata Atlântica – estão 

presentes na Zona Costeira Brasileira com diferentes extensões de interface. 

Os dois últimos são os mais significativos, principalmente por sua extensão 

de linha de costa. 

Tabela 3.1: Extensão dos biomas brasileiros

Bioma terrestre Extensão da Costa (km) %

Mata Atlântica 5225 48%

Amazônia 3720 34%

Caatinga 895 8%

Pampa 628 6%

Cerrado 421 4%

Total 10889 100%

Fonte: Adaptada de MMA, (2010)

Estes biomas se estendem Brasil adentro, distanciando-se da Zona Costeira, 

a qual tem como limite terrestre “os pontos mais a oeste dos municípios cos-

teiros”. Essa interiorização dos biomas contíguos – além desse limite “admi-

nistrativo” estabelecido – mostra a importância da Zona Costeira como área 

de transição ecológica entre os ecossistemas terrestres e marinhos. 

Estes limites administrativos existem não apenas em terra, mas existem limi-

tes marinhos também. Considera-se o limite marinho do território brasileiro 

até as 200 milhas náuticas a partir da costa, atribuindo-se a essa área o 

nome de Zona Econômica Exclusiva. A essa área ainda, incluem-se as áreas 

ao redor do Atol das Rocas e dos arquipélagos marinhos de Fernando de No-

ronha e São Pedro e São Paulo, bem como as ilhas de Trindade e Martin Vaz. 

A Zona Costeira, como será aprofundado na aula 8, não contempla toda a 

Zona Econômica Exclusiva mas é uma área do território brasileiro fundamen-

tal para o país. A Zona costeira se limita ao Mar Territorial, até 12 milhas 

náuticas da costa.

Milha náutica: unidade de 
medida marítima que equivale a 
1852 metros.
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Resumo
Na aula aprendemos que existem várias formas de dividirmos a Zona Costei-

ra, mas que a Zona Costeira brasileira está dividida em 5 trechos diferentes, 

desde 1964. Aprendemos também que ela tem limites tanto para a terra 

(fronteiras dos municípios) quanto para o mar (12 milhas náuticas). Vimos 

ainda que o território marinho brasileiro chega até 200 milhas náuticas, sen-

do essa área chamada de Zona Econômica Exclusiva (ZEE). Vimos ainda que 

os biomas que mais possuem linha de costa no Brasil são a Mata Atlântica 

e a Amazônia.

Atividades de Aprendizagem
1. Hoje aprendemos sobre o que é a Zona costeira, dessa forma, levando-se 

em conta o que se aprendeu na aula, faça um desenho representando a 

Zona Costeira do seu estado, representando os limites em terra e de mar.

2. Considerando a divisão da costa brasileira proposta por SILVEIRA (1964) 

responda:

a) Qual seu estado e em qual trecho da Zona costeira ele está localizado?

b) Qual é o bioma que se encontra na Zona costeira do seu estado? Se pre-

cisar, consulte o mapa constante na aula.

(  ) Pampa    (  ) Cerrado    (  ) Caatinga    (  ) Amazônia    (  ) Mata Atlântica

c) Na aula aprendemos que “a Zona Costeira é uma importante área de 

transição ecológica entre os ecossistemas terrestres e marinhos”. Apre-

sente um exemplo de transição entre o ecossistema terrestre e o marinho 

e explique porque essa transição é importante.
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Aula 4 – Os ecossistemas costeiros  
 do Brasil

O objetivo desta aula é apresentar os vários ecossistemas existen-

tes na Zona Costeira do Brasil e suas características principais, a 

importância desses ecossistemas para a manutenção da biodiver-

sidade e para a sociedade como um todo, bem como entendi-

mento dos processos de gestão costeira.

Vamos conhecer os ecossistemas e entender que estes são “sistemas que 

se formam pela influência ou ação recíproca que ocorre entre fatores físi-

cos e químicos de um ambiente e os organismos vivos nele existentes.” Ou 

seja, dependendo da presença ou ausência de determinados fatores físicos 

e químicos haverá uma interação com os fatores biológicos, que geram um 

sistema único e criam algumas relações decorrentes. No ambiente costeiro-

-marinho diversas relações dessas podem ser encontradas, criando assim 

uma grande variedade de ecossistemas.

4.1 A variedade ecossistêmica da costa   
 brasileira
A costa brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância am-

biental, social e econômica. Ao longo do nosso litoral encontramos mangue-

zais, restingas, dunas, praias, ilhas, costões rochosos, baías, estuários, recifes 

de corais e outros ambientes. Todos esses biomas costeiros suportam uma 

diversidade animal e vegetal característica que contribui sobremaneira com a 

paisagem ecológica de nosso litoral e com os recursos vivos, sobretudo pes-

queiros, explorados pelas comunidades litorâneas tradicionais e pelo turismo 

sazonal. Além do mais, é na Zona Costeira que se localizam as maiores porções 

de Mata Atlântica, um dos ecossistemas terrestres mais ameaçados no Brasil.

A diversidade biológica da Zona Costeira está distribuída de forma desigual 

em seus ecossistemas. Segundo estudos do Secretariado da Convenção da 

Biodiversidade (CDB, 2010) as praias arenosas e lodosas apresentam menor 

diversidade do que restingas e costões rochosos, seguidos lagoas costeiras e 

estuários, sistemas férteis e biodiversos. Porém, os manguezais e os recifes 

de coral são os que apresentam maior biodiversidade.

De modo geral os ecossistemas 
litorâneos podem ser classificados em:
- Ecossistemas Continentais 
relevantes para o meio marinho: 
matas costeiras, restingas e dunas, que 
influenciam alguns processos marinhos;
- Ecossistemas litorâneos típicos: 
manguezais, marismas, costões rochosos, 
recifes de coral e praias arenosas, 
situados nas áreas de contato direto 
com o mar, os quais fazem parte direta 
de processos marinhos;
- Ecossistemas marinhos litorâneos: 
estuários, baías, lagunas, que recebem 
primeiramente, a influência acentuada 
dos continentes e realiza trocas com o 
ambiente marinho. (Fonte: MMA, 2010)



4.2 Principais ameaças aos ecossistemas  
 marinhos e costeiros para o Brasil
Estuários são regiões costeiras parcialmente fechadas, onde as águas doces 

de um rio e a água do mar se encontram e se misturam. Em regiões tropicais 

e equatoriais há presença da vegetação de manguezal. Existem ainda maris-

mas que podem ocupar as áreas onde os manguezais se localizam. Os prin-

cipais estuários brasileiros são: Golfão Maranhense (MA), Capibaribe (PE), 

Potengi (RN), Santos-Cubatão (SP) e Paranaguá-Iguape-Cananéia (PR e SP). 

Outros sistemas, como as Lagoas de Mundaú-Manguaba (AL), Baía de Todos 

do Santos (BA), Vitória (ES), Baía da Guanabara (RJ) e Lagoa dos Patos (RS), 

podem também ser considerados ambientes estuarinos (DIEGUES, 2002).

Os manguezais são definidos como um ecossistema costeiro, de transição 

entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais 

e subtropicais de baixa energia, sujeito ao regime das marés, associados a 

áreas lagunares e estuarinas (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Segundo o mapeamento realizado 
pelo MMA em 2009, os manguezais 

abrangem cerca de 1.225.444 
hectares em quase todo o litoral 
brasileiro, desde o Oiapoque até 

a Laguna em Santa Catarina, 
constituindo zonas de elevada 

produtividade biológica, uma vez 
que acolhem representantes de 

todos os elos da cadeia alimentar. 
O termo Mangue é usado quando 
nos referimos às arvores típicas do 

ecossistema de manguezal.

Figura 4.1: Ecossistema de manguezal
Fonte: Acervo dos autores

As maiores áreas de manguezais do Brasil ocorrem entre o delta do rio Oia-

poque, no extremo norte, e o Golfão Maranhense. Entre o Maranhão e o 

Espirito Santo a cobertura por manguezais é reduzida, aumentando no Rio 

de Janeiro e se expressando com maior intensidade no Complexo Estuarino-

-Lagunar de Iguape-Cananéia e Paranaguá, entre os estados de São Paulo e 

Paraná (DIEGUES, 2002).
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Os manguezais são considerados pela Lei n. 4.771/65, áreas de preservação 

permanente. 

Restingas são faixas estreitas de areia posicionadas paralelamente à linha 

de costa que apresentam conjuntos de comunidades vegetais distribuídas 

em mosaico e formações definidas conforme as diferenças geomorfológicas 

e climáticas existentes, podendo apresentar estrato herbáceo, arbustivo e 

arbóreo. Este ecossistema tem grande importância na fixação de dunas e 

na estabilização de mangues (DIEGUES, 2002; MMA, 2002). Por sua impor-

tância são definidas como áreas de preservação permanente segundo a Lei 

n. 4.771/65, o Código Florestal. Os exemplos mais conhecidos de restingas 

no Brasil são as restingas da Marambaia e de Jurubatiba (RJ) e da Ilha do 

Cardoso (SP).

Apesar das Leis, a expansão de 
empreendimentos de carcinicultura 
ao longo de toda a costa brasileira, 
tem impactado sucessivamente os 
ecossistemas de manguezal e causando 
grandes perdas sociais e econômicas.
Podem ocorrer algumas comunidades 
bióticas com feições próprias em áreas 
de manguezais. Estas comunidades 
são conhecidas como apicuns, 
mas continuam sendo parte dos 
ecossistemas de manguezais. 
Os maiores sistemas de manguezal do 
Brasil estão na região norte e nordeste 
e que o estado de Santa Catarina é o 
limite sul da ocorrência de manguezais 
no Brasil? 

Figura 4.2: Ecossistema restinga baixa associada a dunas
Fonte: Acervo dos autores

Marismas são ambientes costeiros planos, de baixa energia, salobros e de 

águas rasas, que se desenvolvem na região de entremarés em estuários e 

lagunas nas regiões mais frias do país. Permanecem parcialmente inunda-

dos durante as preamares (maré alta), e caracterizam-se por cobertura vege-

tal herbácea de influência fluviomarinha, dominada pela planta do gênero 

Spartina (DIEGUES, 2002). As marismas, ecologicamente equivalentes aos 

manguezais, são habitats importantes para moluscos, crustáceos, peixes, 

mamíferos e aves.

Falésias são feições formadas por processos erosivos relacionados a oscilações 

do nível relativo do mar e de ações intempéries climáticas ao longo do tempo.

As praias constituem depósitos de areais acumuladas pelos agentes de 

transporte fluvial ou marinho, apresentando uma largura variável em função 

da maré e da topografia local. Associadas a outros ecossistemas costeiros, 

Entremarés: termo que de-
screve uma região da intersecção 
do mar com o continente, onde 
fica submersa por algumas horas 
nas marés altas e emersa na 
maré baixa.
Habitats: lugar com característi-
cas definidas onde uma espécie 
ou comunidade vive.
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como estuários, restingas, mangues, dunas e rios, as praias acompanham 

todo o litoral, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e sofrem grande pressão pela 

ocupação urbana e industrial (DIEGUES, 2002).

Figura 4.3: Praia arenosa semi-abrigada do nordeste brasileiro 
Fonte: Acervo dos autores

Figura 4.4: Imagem aérea das dunas do Parque nacional dos Lençóis Maranhenses
Fonte: Acervo dos autores

As dunas costeiras constituem ambientes formados a partir da interação 

entre sedimentos de origem marinha e processos físicos como o vento, que 

transporta tais sedimentos em direção ao continente, e a vegetação, que 

age como barreira física (NEMA, 2006). Estão associados a praias e restingas, 

muitas vezes na forma de extensas áreas (AB’SABER, 2001), como é o caso 

dos Lençóis Maranhenses (Fig.11). 

Os banhados e áreas alagadas são ecossistemas que englobam as áreas 

conhecidas como brejos ou pântanos, lagoas de água salgada, salobra ou 

doce, com ou sem influência marinha direta, e áreas de várzeas, savanas, flo-

restas e campos periodicamente inundados (MMA, 2002). A maior concen-
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tração de lagoas e alagados encontra-se na porção norte da Zona Costeira 

brasileira, principalmente nos estados do Pará e Amapá.

As lagunas são corpos de água alongados, geralmente estreitos, com eixo 

principal paralelo à costa e ligados ao mar por barras que permanecem perio-

dicamente fechadas. As lagunas tropicais podem apresentar variações sazo-

nais de salinidade devido às chuvas. As lagunas existentes ao longo do litoral 

brasileiro suportam as atividades de pesca, lazer e turismo. Como exemplos 

de lagunas na costa brasileira temos as lagunas de Mundaú e Manguaba 

(AL); a Lagoa Feia, Araruama e Saquarema (RJ); a Lagoa dos Patos e Mirim 

(RS) (DIEGUES, 2002).

Já os costões rochosos são ecossistemas costeiros formados por rochas lo-

calizadas entre os meios terrestre e aquático marinho. São considerados uma 

extensão do ambiente marinho, uma vez que sua biota está relacionada ao 

mar e a adaptações evolutivas para viver neste ambiente. O costão rochoso 

pode ser formado por paredões verticais bastante uniformes, que se esten-

dem muitos metros acima e abaixo da superfície da água, apresentando alto 

nível de complexidade, resultando numa grande riqueza de espécies associa-

das. Ocorrem ao longo de todo o litoral brasileiro e seu limite de ocorrência 

ao Sul é o município de Torres (RS) e ao Norte é a Baía de São Marcos (MA), 

com maior concentração deste ambiente está na Região Sudeste. 

Figura 4.5: Costão rochoso emerso exposto (à esquerda) e costão rochoso submerso ou de Infralitoral 
(à direita)
Fonte: Acervo dos autores

Existem dois tipos de recifes de coral, os tropicais, que ocorrem em águas 

rasas, limpas, quentes e com muita incidência luminosa, e os recifes de 

águas profundas e frias. Estes últimos são pouco conhecidos em termos de 

ecologia e ocorrência, mas sabe-se que são tão ricos e biodiversos como os 

de águas rasas (GIANESELLA & SALDANHA-CORRÊA, 2010). 
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Os corais são organismos do filo Cnidária e a maioria de seus representantes 

possui estruturas calcárias, formando verdadeiras “construções” biológicas. 

Vivem diretamente associados aos protistas dinoflagelados simbiontes (Zoo-

xantelas) dos quais dependem para sobreviver, mas também convivem com 

bactérias, algas, esponjas, outros grupos de invertebrados, protocordados e 

peixes, o que torna os ambientes recifais muito ricos e diversificados. 

Resumo
Nessa aula aprendemos quais são os ecossistemas costeiros do Brasil, suas 

características e áreas de ocorrência e sua importância para a estabilidade 

ambiental e para a sociedade. Mostramos que além da grande riqueza e va-

riedade de ecossistemas, temos uma das maiores biodiversidades do planeta 

e que a região costeira é detentora de boa parte desta diversidade.

Atividades de aprendizagem
1. Liste abaixo quais são os principais ecossistemas costeiros do Brasil e ten-

te associar cada um deles com as espécies animais e vegetais mais carac-

terísticas desses ecossistemas.

2. Faça uma busca na internet e procure saber mais sobre o principal ecos-

sistema de sua região. Quais as espécies mais representativas deste ecos-

sistema? Liste os recursos do ecossistema são utilizados pelos moradores, 

no comercio e na indústria da região? Existe algum recurso que faça 

parte da cultura da sua região ou Estado?

Somente entre o Rio Grande do 
Norte e o sul da Bahia, existem 

aproximadamente 1.008,49 km2 
recifes tropicais de águas rasas 

(MMA, 2010). 
Os recifes de corais sofrem com 
o aquecimento global de duas 

formas principais: a elevação 
da temperatura provoca seu 

branqueamento e pode causar 
sua morte; a acidificação dos 

oceanos (pelo aumento de CO2 na 
atmosfera) tem efeitos nocivos na 

formação do esqueleto calcário.
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Aula 5 – As riquezas e potencialidades 
do mar brasileiro

Vamos conhecer mais profundamente o valor da biodiversidade e 

de outras riquezas do mar brasileiro e que os recursos vivos, mine-

rais e energéticos do Mar Territorial, da Zona Econômica Exclusiva 

da Plataforma Continental e áreas marinhas adjacentes possuem 

grande valor para a sociedade e são considerados recursos de 

interesse nacional. 

O mar fornece inúmeros serviços ecossistêmicos e, além disso, é no ecossiste-

ma marinho que ocorre a maior parte do transporte de mercadorias comer-

cializadas e das exportações brasileiras, 70% da produção nacional de petró-

leo e é na região costeira que ocorre o turismo mais intenso no Brasil. Pela 

importância que estes recursos têm para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, temos que promover sua exploração de forma racional e sustentável.

5.1 Riquezas e potencialidades dos recursos  
 marinhos
Biodiversidade: Os mares e oceanos se espalham por mais de 2/3 da super-

fície da Terra e abrigam organismos de 34 dentre os 36 filos descritos até o 

momento, dos quais 12 são exclusivamente marinhos, e são os detentores 

da maior biodiversidade filética do planeta. Isso significa 250.000 espécies 

das 1,5 milhões descritas até hoje, mostrando o tamanho do potencial do 

mar como fonte de alimentos e de biotecnologia. 

Biodiversidade filética: 
significa a diversidade biológica 
no nível de filos biológicos.

Que mais de 90% de todas as 
espécies marinhas vivem no 
fundo dos oceanos?
Que já foram identificadas 360 
espécies de tubarões e o tubarão 
baleia é o maior peixe do 
mundo, e que ele ocorre também 
na costa brasileira?



Figura 5.1: As riquezas do mar brasileiro 
Fonte: Acervo dos autores

Serviços ecossistêmicos: Os oceanos absorvem o gás carbônico atmosfé-

rico, reduzindo os riscos das alterações climáticas. Também controla a tem-

peratura do planeta, resfriando áreas quentes durante o dia e liberando ca-

lor durante a noite, regulando nosso clima global. O mar também fornece 

proteína de alta qualidade para populações humanas e para rações animais. 

A captura de peixes e a aquicultura forneceram cerca de 148 milhões de 

toneladas de peixes em 2010. Isso equivale a 217.5 bilhões de dólares (FAO, 

2012). Estes são só alguns serviços ecossistêmicos entre muitos outros.

Produtos industrializados que vem do mar: Vários produtos do mar são 

utilizados por nós diariamente sem notarmos. Só para dar alguns exemplos, 

temos o sal, o ágar, utilizado em laboratórios de pesquisa, universidades e 

em outras aplicações industriais, os carragenanos das algas vermelhas, ven-

didos sob o nome comercial de carragenina, que é utilizada há centenas de 

anos como aditivo para produtos alimentares lácteos, indústria frigorífica, 

na panificação e confeitaria, em gelatinas, e em muitos outros alimentos 

preparados. A carragenina também é utilizada em pastas de dente, em aro-

máticos para automóveis e na ração animal. Os corantes mais tradicionais 

são extraídos de espécies marinhas, além de produtos voltados às áreas de 

agropecuária, industrial e ambiental. 
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Produtos farmacêuticos: O mar fornece inúmeros produtos farmacológi-

cos de grande importância para a saúde humana. A espongouridina, subs-

tância descoberta numa espécie de esponja, deu origem a dois fármacos: 

a vidarabina usada no combate da leucemia mieloide aguda, e a citarabi-

na, um antiviral, prescrito para tratamento da herpes (COSTA-LOTUFO et al, 
2009). A espongouridina serviu de molde molecular para a criação do AZT, 

o primeiro medicamento usado no tratamento da Aids. Em outro caso, o 

ziconotídeo foi descoberto no caramujo marinho do gênero Conus e deu ori-

gem a um medicamento analgésico 100 vezes mais potente que a morfina 

(COSTA-LOTUFO op cit.). Para ilustrar a importância dos fármacos marinhos 

para a indústria, apenas um grupo industrial investiu 1,2 bilhões de Dóla-

res na pesquisa de fármacos marinhos para o tratamento de câncer e hoje 

possui uma coleção de mais de 65.000 organismos marinhos e 700 novas 

entidades químicas e 30 novas famílias de substâncias. Segundo Felício et 
al. (2012), nos últimos 50 anos, cerca de 25 mil produtos marinhos foram 

descritos a partir da biodiversidade.

Figura 5.2: Esponja marinha do Sul do Brasil
Fonte: Acervo dos autores

Pesca e aquicultura: A pesca é uma atividade milenar realizada nos ocea-

nos e mares. Embora seja uma atividade antiga, a aquicultura se desenvolveu 

mais nos últimos 50 anos e hoje é uma atividade de grande relevância para 

o fornecimento de alimento no mundo. Em 2010, a captura de peixes e a 

aquicultura forneceram cerca de 148 milhões de toneladas de pescados. Isso 

equivale a 217.5 bilhões de dólares (FAO, 2012).

Apesar de toda a importância dos recursos marinhos para o desenvolvimento 

do País, o conhecimento do potencial industrial e econômico da biodiversida-

de marinha brasileira como fator de desenvolvimento socioeconômico é ain-

da incipiente e é pequeno o conhecimento da biodiversidade da plataforma 
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costeira. Somando-se a isso, os impactos ambientais têm colocado em risco 

e pode provocar a extinção de muitas espécies que ainda nem conhecemos. 

Resumo
Abordamos as diferentes formas de riquezas que nosso mar e Zona Costeiras 

nos fornecem, além de correlacionar as riquezas com valores econômicos e 

potenciais de exploração futura. Assim, vocês podem entender a relevância 

de uma gestão costeira voltada para a conservação das riquezas para perpe-

tuar seus benefícios à sociedade.

Atividades de aprendizagem
1. Liste os serviços ecossistêmicos citados no capítulo e tente completar 

com esta lista com outros que você conseguir identificar.

2. Faça uma pesquisa na internet sobre produtos industrializados que uti-

lizem algum material ou substância do mar e depois verifique se estes 

produtos são usados em sua casa ou trabalho.
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Aula 6 – Principais ameaças aos 
ecossistemas marinhos e 
costeiros para o Brasil

Nesta aula iremos conhecer os principais problemas ambientais e 

pressões humanas sobre os ecossistemas marinhos e entender as 

consequências dos impactos ambientais para o funcionamento 

ecológico dos estuários, mares e oceanos, e também as consequ-

ências para a economia e o bem estar do homem.

Atualmente os ecossistemas marinhos e costeiros do Brasil estão sofrendo 

diversas pressões. A diversidade biológica é aquela que acaba sofrendo di-

retamente os efeitos dessas pressões sobre os ecossistemas. Esses impactos 

podem ser considerados diretos (primários) ou indiretos (secundários).

6.1 Pressões e Impactos ambientais sobre  
 os principais ecossistemas marinhos
Cada ecossistema costeiro brasileiro, assim como acontece com a biodiversi-

dade, sofre diferentes pressões pelo ser humano. Um ecossistema ameaçado 

de forma significativa é o manguezal. Os manguezais brasileiros apresentam 

diversidade estrutural e funcional elevada e são considerados grandes expor-

tadores de biomassa. Além disso, Muitas das comunidades mais pobres do 

mundo dependem de recursos originários dos manguezais para sua segurança 

alimentar. Apesar dessa importância, esse ecossistema vem sendo ameaçado 

de forma direta, por exemplo, pela expansão dos empreendimentos de carci-

nicultura em toda a costa. Principalmente no nordeste brasileiro, esta atividade 

vem promovendo não só a degradação ambiental, mas também grandes per-

das sociais e econômicas como um todo. Mais de 43.500 hectares das áreas 

de manguezal, que a rigor são áreas de Proteção Permanente, são ocupados 

pela carcinicultura na costa brasileira. Esses impactos diretos, de supressão da 

vegetação, vêm intensificando diversos conflitos existentes na Zona Costeira.

As restingas também são um exemplo de ecossistema costeiro que recebe 

impactos diretos. Por estar localizada em áreas próximas às praias, sendo 

definidas como “faixas de areia depositadas paralelamente ao litoral, que 

se caracterizam como um conjunto de fitofisionomias distintas que refle-

tem diferenças geomórficas, pedológicas e climáticas existentes no litoral 

brasileiro” estes ecossistemas são ameaçados de forma significativa pelo 

desenvolvimento imobiliário e de atividades econômicas impactantes como 

portuários e industriais. Apesar da aprovação da Lei da Mata Atlântica (Lei 

Os impactos diretos são aqueles 
em que a relação causa efeito 
são claramente estabelecidas. Por 
exemplo, ao cortarmos uma árvore 
o impacto ocorre de forma direta 
sobre aquela árvore, obviamente, 
uma vez que ela foi derrubada. 
Também sofrem impactos diretos os 
pássaros que tinham seus ninhos 
naquela árvore, pois estavam 
diretamente relacionados a ela e 
a causa da perda de seus ninhos 
é clara: a árvore foi cortada. Já os 
impactos indiretos, são aqueles 
em que a relação causa efeito não 
são estabelecidas tão claramente. 
Seguindo ainda o exemplo da árvore 
cortada, podemos dizer que um 
impacto secundário, ou indireto, 
é o aumento da erosão na área, 
pois mais chuva cairá diretamente 
no solo e a água da chuva atuará 
mais intensamente sobre aquela 
área onde existia a árvore. Apesar 
de ser um impacto possível, é difícil 
afirmarmos que a causa do aumento 
da erosão é o corte daquela árvore. 
No impacto secundário é difícil 
mensurarmos o real impacto ou até 
mesmo garantir que o fenômeno 
observado está diretamente ligado 
ao corte daquela árvore.



n. 11.428/2006) que propõe a proteção das restingas por serem fixadoras 

de dunas e estabilizadoras de mangues as ameaças ainda são significativas.

Como exemplo de impactos indiretos que os ecossistemas podem sofrer 

pode ser citado à mudança nas temperaturas devido às mudanças climá-

ticas. O impacto direto da mudança climática é o aumento da temperatu-

ra em algumas regiões e também o possível aumento no nível do mar. Os 

ecossistemas costeiros como manguezais e recifes de corais são vulneráveis 

as mudanças climáticas, pois de forma indireta, caso ocorra a mudança nas 

concentrações de CO2 na atmosfera, haverá o aumento calculado da tempe-

ratura mundial em 2 a 3º C, podendo causar a extinção desse ecossistema 

em aproximadamente 20 anos.

Figura 6.1: Recifes de corais - do lado esquerdo da imagem recife de corais 
normal, do lado direito os corais branqueados por alguma alteração ambiental.
Fonte: Acervo dos autores

Esses impactos podem afetar, também de forma indireta, manguezais e es-

tuários que, pela mudança do nível do mar, podem apresentar um maior 

número de inundações das regiões costeiras e possível remoção de determi-

nadas espécies arbóreas.

6.2 Principais causas dos impactos    
 ambientais
Supressão ou destruição de habitats: O maior problema ambiental de 

todos é a supressão ou destruição de habitats pois seus impactos compro-

metem a capacidade do ambiente em fornecer os serviços ambientais ou 

ecossistêmicos. Isso ocorre quando substituímos os ambientes naturais cos-

teiros por portos, tanques de camarão, aterros, entre outros.

No mar, o impacto da pesca, principalmente a pesca de arrasto de fundo, 

onde redes cônicas equipadas por cabos ou correntes varrem o assoalho 
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marinho destruindo substratos consolidados como bancos de ostras, recifes 

de coral, entre outros, e desestruturam os fundos arenosos e lodosos.  

Poluição: Outro problema grave para a qualidade das águas marinhas e 

para a biodiversidade é a poluição. Ela ocorre na forma de resíduos sólidos, 

os quais vemos mais facilmente nas praias, e que alteram os habitats, preju-

dicando a fauna e a flora, e na forma de poluição por contaminantes como 

óleos, produtos químicos, detergentes, entre outros produtos e substâncias 

que alteram a qualidade das águas e em muitos casos são persistentes e 

pode ocorrer a bioacumulação nos animais e nas plantas. Outra forma de 

poluição muito comum na costa brasileira é a poluição orgânica, por esgotos 

e outras fontes, que leva à eutrofização de uma região, podendo ocasionar 

"blooms" de algas tóxicas. 

Espécies invasoras: O processo ecológico onde ocorre adaptação e ampla 

dispersão de espécies exóticas em ambientes não colonizados por estas, é 

denominado de bioinvasão. As espécies invasoras, por terem alto poder de 

adaptação, ciclo de vida curto e alta fecundidade, acabam dominando as 

comunidades naturais ou nativas e colocam em risco a biodiversidade dos 

ambientes invadidos. 

A bioinvasão é, geralmente, promovida pela atividade humana na forma 

de água de lastro de navios, introdução de espécies para a aquicultura e 

agricultura, animais de estimação, e acidentalmente nos pneus de veículos, 

sapatos, embalagens entre outras formas (SILVA & SOUZA, 2004). 

Segundo levantamento do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2012), exis-

tem mais de 50 espécies invasoras marinhas na costa brasileira, incluindo al-

gas tóxica, peixes incluindo o peixe-leão, moluscos, até espécies de bactérias 

como a do cólera.

Algumas espécies causam grande impacto ambiental e econômico, e um dos 

casos mais conhecidos é o mexilhão dourado. Esta é uma espécie de bivalve 

estuarino da Ásia, introduzido possivelmente pela água de lastro nos portos 

argentinos, e que se adaptou ao ambiente dos rios pelo qual invadiu e hoje já 

está no Pantanal. Este organismo causa problemas sérios para a manutenção 

de usinas hidroelétricas aumentando os custos operacionais do setor elétrico.

Todos estes impactos representam alterações também sobre a população hu-

mana. Como pudemos ver, a supressão de manguezais atinge as populações 

mais pobres, uma vez que estas populações dependem deste ecossistema 

Bioacumulação: é o processo 
de acumulação de elementos e/ou 
substâncias químicas em tecidos 
de animais e vegetais, podendo ser 
transferidas a outros organismos ao 
longo da cadeia trófica. 
Eutrofização: é o excesso de ma-
téria orgânica em um ambiente. Nos 
corpos d’água doce ou marinhas, 
este excesso leva à redução do 
oxigênio e consequentemente 
impacta a sua biota.
A bioinvasão, que é definida 
como uma poluição biológica, e é 
considerada a segunda maior causa 
de extinção da biodiversidade no 
mundo, ficando atrás somente da 
destruição de habitats.

Que apenas 0,6% dos oceanos 
estão protegidos da pesca?
Que em 1900 não existiam plásticos 
flutuando nos oceanos? Hoje 
existem centenas de milhares de 
toneladas de plásticos poluindo 
mares e oceanos.

Leia matéria interessante sobre 
bioinvasões no site de jornalismo 
ambiental O ECO, http://
www.oeco.org.br/frederico-
brandini/17081-oeco_10734
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para sobrevivência e saúde alimentar. Por consequência, estas populações 

retiradas dessas regiões para implantação de cultivos tendem a buscar al-

ternativas de sobrevivência, por vezes indo para grandes centros urbanos. 

Quando não encontram oportunidades, somado a ausência da fonte ali-

mentar antes fornecida pelo manguezal, estes indivíduos podem engrossar o 

corpo de pessoas que buscam a criminalidade para sobreviver, aumentando 

a violência nos centros urbanos.

Este é apenas um pequeno exemplo que mostra como a manutenção da bio-

diversidade e dos ecossistemas naturais é essencial para a vida em sociedade.

Resumo
Nessa aula aprendemos quais são os ecossistemas costeiros do Brasil e vimos 

que existem impactos sobre esses ecossistemas. Pudemos ver que os im-

pactos atingem, de forma direta, ou indireta, os ecossistemas e a sociedade 

como um todo.

Atividades de aprendizagem
Liste abaixo [1] quais os ecossistemas ocorrem em seu estado e [2] quais im-

pactos mais significativos na Zona Costeira ocorrem em seu estado.

Que o peixe-boi-marinho 
(Trichechus manatus) é a espécie 
mamífero aquático mais ameaçada 
do Brasil? Atualmente esta espécie 

possui populações não contínuas, que 
totalizam apenas algumas centenas 

de indivíduos. Estas espécies habitam 
as águas da região entre Alagoas e 

Amapá e recebem impactos diretos e 
indiretos tanto pela sua caça quanto 
pelos impactos em seu meio habitat.
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Considerando as duas listas que você fez ( 1 e 2):

Escreva novamente abaixo a lista de ecossistemas (na primeira 
coluna) e a lista de impactos (na segunda coluna).

               Coluna 1                                                    Coluna 2

Agora ligue os impactos com os ecossistemas onde estes impactos ocorrem 

(Preste atenção que impactos podem acontecer em diferentes ecossistemas, li-

gue os impactos com TODOS os ecossistemas onde ele ocorre de forma DIRETA)

Observando as ligações acima agora responda:

a) Existe algum impacto que ocorre em mais de um ecossistema? 

b) Qual o motivo dele ocorrer em mais de um ecossistema? 

c) Quais são as possíveis formas de reduzi-lo? Pense, pesquise!!
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Aula 7 – Conceitos de     
gerenciamento costeiro

O objetivo desta aula é apresentar como a gestão da Zona Costei-

ra brasileira é conduzida. 

Devido às diferenças de interesses presentes na Zona Costeira, buscou-se 

criar um plano nacional a ser executado em cada estado costeiro do Brasil. O 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro tem uma função clara na Gestão 

Costeira e há instrumentos previstos para coloca-lo em prática.

7.1 A Zona Costeira e seu uso histórico
Historicamente a Zona Costeira é utilizada para diversas atividades econômi-

cas. Desde a época do descobrimento do Brasil, a Zona Costeira se destaca 

como fonte de recursos naturais, área com clima agradável para moradia e 

local propício para o desenvolvimento de atividades econômicas. 

A concentração das atividades também acontece nas regiões próximas à 

costa ainda nos dias de hoje. Os ecossistemas da Zona Costeira são únicos 

e vêm sofrendo pressões de forma contínua. E como uma grande parte da 

população vive na Zona Costeira, ela depende, direta ou indiretamente, da 

boa qualidade ambiental não só para sua moradia, mas também para a ma-

nutenção de suas fontes alimentares e para o desenvolvimento de atividades 

socioeconômicas.

Esta variedade de funções da Zona Costeira traz conflitos significativos entre 

diferentes setores econômicos e sociais. Os principais problemas e conflitos 

encontrados nas zonas costeiras ocorrem por causa de divergências de inte-

resses como instalações portuárias, cultivos de organismos, áreas de prote-

ção e conservação, indústria pesqueira, turismo, atividades de mineração e 

utilização do solo (CICIN-SAIN AND KNECHT, 1998; CORDAH, 2001; HAR-

VEY AND CATON, 2003; PORTMAN et al., 2012). Soma-se a isso a apropria-

ção de terras por investidores de outras regiões que por vezes marginalizam 

a população local (CASTELLA et al., 2006).

Uma lei criada nos Estados Unidos em 1972 é considerada como a precurso-

ra das iniciativas para buscar reduzir esses conflitos. Em português podemos 

chamar de “Ato para o gerenciamento costeiro” (Coastal Zone Manage-
ment Act – primeira legislação criada no mundo sobre a Gestão da Zona 

Capitanias hereditárias: 
Foram as primeiras divisões 
administrativas do Brasil, das 
quais se originaram as Províncias 
e posteriormente os Estados.



Costeira.). Esta iniciativa foi seguida por vários outros países na Europa e o 

Brasil teve sua primeira iniciativa apenas 16 anos depois, com a criação da lei 

7661, em 1988. Esta lei criou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.

7.2. Plano nacional de gerenciamento 
costeiro (PNGC)
O PNGC foi criado em 1988 com o objetivo de “orientar a utilização racional 

dos recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade 

de vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, 

étnico e cultural”. 

Como o nome mesmo diz é um plano com abrangência nacional e dessa 

forma, muitas de suas características são abrangentes, de forma a criar uma 

diretriz para o desenvolvimento do Gerenciamento em cada estado costeiro 

brasileiro.

De maneira geral o PNGC é executado em nível nacional seguindo a organi-

zação apresentada no fluxograma abaixo:

Figura 7.1: Organização do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro
Fonte: Adaptado de MMA (2010).

Supervisão

Comissão Internacional para os Recursos do Mar CIRM

Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro GI-GERCO

Coordenação

Ministério do Meio Ambiente

Execução

17 Coordenações Estaduais de Gerenciamento Costeiro

Considerando o gráfico acima, podemos observar que a Execução da Ges-

tão costeira é de responsabilidade de cada estado costeiro do Brasil, porém 

baseados em diplomas legais que regem o país como um todo. Além da 

PNGC, criado pela Lei n. 7.661/88, existem outras cartas legais relacionadas 

ao PNGC são elas: Resolução n. 01/1990 e o Decreto n. 5.300 de 2004. 

Estas duas outras legislações regulamentam e também complementam o 

PNGC. Por exemplo, o Decreto n. 5.300, agregou critérios para a gestão da 

Diplomas legais: são leis, normas, 
decretos, constituições que visam 

disciplinar ou estabelecer diretrizes 
legais em âmbito nacional (União), 
regional (Estados e Distrito Federal) 

e o local (Municípios)
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orla marítima, que é a área que contempla ecossistemas frágeis e também 

possuem demandas de usos e ocupação cada dia maiores, originando os 

conflitos sociais, econômicos e ambientais. Este decreto também definiu os 

limites da Zona Costeira e determinando como o limite da Zona Costeira as 

12 milhas náuticas a partir da costa.

Na aula 3 vimos que a Zona Econômica Exclusiva chega até as 200 milhas 

náuticas. De fato, para facilitar a gestão uma vez que os estados costeiros 

brasileiros, em sua grande maioria, não tem capacidade técnica e financeira 

para gerir todas essa área, optou-se por considerar a área do Mar territorial 
como sendo o limite da Zona Costeira para o PNGC. Nesta área o Brasil é 

soberano e tem vários direitos e deveres.
Mar territorial: faixa de doze 
milhas marítima de largura, 
medidas a partir da linha de 
baixa-mar do litoral continental 
e insular, tal como indicada nas 
cartas náuticas de grande escala, 
reconhecidas oficialmente no 
Brasil (Brasil, 1993)

Figura 7.2: Zona Econômica Exclusiva e Mar Territorial 
Fonte: Adaptado de http://www.ambito-juridico.com.br

De acordo com o decreto 5.300/04 existem alguns instrumentos pelos 

quais o Plano Nacional de Gerenciamento é implantado. Estes instrumen-

tos são:

I - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC: conjunto de di-

retrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de governo e escalas de 

atuação, orientando a implementação de políticas, planos e programas 

voltados ao desenvolvimento sustentável da Zona Costeira;

II - Plano de Ação Federal da Zona Costeira - PAF: planejamento de ações 

estratégicas para a integração de políticas públicas incidentes na Zona 

Costeira, buscando responsabilidades compartilhadas de atuação;

LINHA BASE 1 milha náutica = 1,852 m

MAR TERRITORIAL
12 MILHAS (22,2)

ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA (ZEE)
200 MILHAS (370,4 Km)

PLATAFORMA
CONTINENTAL

OCEANO ATLÂNTICO

CROSTA CONTINENTAL

PLATAFORMA

CROSTA OCEÂNICA

TALUDE

ELEVAÇÃO
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III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: implementa a Polí-

tica Estadual de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades e pro-

cedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC;

IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC: implementa a 

Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define responsabilidades 

e procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base 

o PNGC e o PEGC, devendo observar, ainda, os demais planos de uso e 

ocupação territorial ou outros instrumentos de planejamento municipal;

V - Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO: com-

ponente do Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - SI-

NIMA, que integra informações georreferenciadas sobre a Zona Costeira;

VI - Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira - SMA: es-

trutura operacional de coleta contínua de dados e informações, para o 

acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da Zona Costeira e 

avaliação das metas de qualidade socioambiental;

VII - Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC: conso-

lida, periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento am-

biental e avalia a eficiência e eficácia das ações da gestão;

VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: orienta o proces-

so de ordenamento territorial, necessário para a obtenção das condições 

de sustentabilidade do desenvolvimento da Zona Costeira, em consonân-

cia com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território 

nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licen-

ciamento, fiscalização e gestão;

IX - macrodiagnóstico da Zona Costeira: reúne informações, em escala na-

cional, sobre as características físico-naturais e socioeconômicas da Zona 

Costeira, com a finalidade de orientar ações de preservação, conservação, 

regulamentação e fiscalização dos patrimônios naturais e culturais.

Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5300.htm
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7.3 Princípios do plano de gerenciamento  
 costeiro
Existem alguns princípios que regem o PNGC e que devem ser sempre lem-

brados nas ações de gestão. Esses princípios estão contidos no artigo 5 do 

Decreto n. 5.300 e pedem a observância de diversos aspectos em grande 

parte direcionados a aspectos socioeconômicos, da conservação e da via-
bilidade de gestão da Zona Costeira. Como ponto base pode-se observar 

que todos os princípios são regidos pelos tratados internacionais em que o 

Brasil é signatário.

Considerando os aspectos socioeconômicos, alguns dos princípios foram 

elaborados com o intuito de garantir os direitos de liberdade de navegação, 

a possibilidade de utilização sustentável dos recursos costeiros e considerar, 

nas tomadas de decisão, as atividades socioeconômicas e culturais que con-

formam o território costeiro. 

Em relação à conservação busca-se adotar o princípio da precaução, pro-

põe-se ainda evitar a fragmentação de unidades naturais dos ecossistemas 

costeiros e também promover a preservação, conservação e controle de 

ecossistemas da zona Costeira. E em relação à viabilidade de gestão, os 

princípios norteadores promovem, sobretudo, a integração. Seja essa inte-

gração entre gestão dos ambientes terrestres e gestão dos ambientes ma-

rinhos, seja ela entre as diferentes esferas federais, estaduais e municipais.

Uma observação ainda a ser feita sobre os princípios norteadores da Gestão 

Costeira no Brasil é considera-se a diferenciação entre os ambientes costei-

ros e marinhos, mesmo que de maneira indireta. Por meio dos princípios V 

e VII, fica explicita a consideração de uma área onde existe maior influência 

dos processos (físicos e também socioeconômicos) terrestres no meio mari-

nho e vice-versa. Esta pode ser considerada a singularidade da Zona Costeira 

em relação aos ecossistemas adjacentes.

Resumo
Nesta aula você aprendeu quais os principais diplomas legais que influenciam 

o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e a Gestão da Zona Costeira 

do Brasil. Aprendeu também que existem leis e decretos que servem como 

diretriz para as ações na costa. Viu que os princípios norteadores do PNGC 

têm três linhas principais 1. aspectos socioeconômicos, 2. conservação e 3. 

viabilidade de gestão da Zona Costeira.
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Atividades de aprendizagem
1. Faça um desenho esquemático da Zona Costeira do seu estado contendo:

a) Os municípios que fazem parte da Zona Costeira

b) Caso exista, indicar se existem ilhas na Zona Costeira

c) A população aproximada de total da Zona Costeira onde você habita

d) A população do município onde você habita.

2. Liste abaixo quais dos instrumentos do Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro existem no seu estado e no seu município. Pode perguntar para 

seus colegas, pedir ajuda ao tutor e principalmente entrar em contato 

com a administração pública do seu estado e município (prefeitura, se-

cretaria municipal e estadual do meio ambiente).
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Aula 8 – Convenções internacionais 
e as políticas de gestão 
costeira no Brasil

O objetivo dessa aula é apresentar quais são os tratados interna-

cionais e as leis que influenciam a gestão costeira no Brasil, a le-

gislação brasileira e políticas que deram origem à atual estratégia 

de governo para a costa brasileira.

A deficiência no ordenamento da Zona Costeira vem figurando como ponto-

-chave para a intensificação dos conflitos costeiros em todo o mundo (OL-

SEN et al., 1997; CASTELLA et al., 2006). Ainda, o desenvolvimento de po-

líticas públicas setorizadas não promove o manejo integrado, uma vez que 

promove a visão parcial da realidade da Zona Costeira, não contemplando as 

interações com outros setores. Como visto na aula anterior, os princípios que 

regem a gestão costeira no Brasil buscam a integração, mas existem diversas 

limitações para sua consecução. 

Apesar das dificuldades em fazer a gestão da Zona Costeira e marinha de 

forma integrada, no Brasil existem diplomas legais que regem a Gestão cos-

teira. Esses diplomas legais possuem diferentes níveis hierárquicos, existindo 

alguns tratados internacionais (supranacionais), bem como várias leis e de-

cretos federais, estaduais e municipais.

8.1 Tratados internacionais
Existem alguns tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário e nesta 

aula trataremos da Convenção da Diversidade Biológica, Convenção de Ra-

msar e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 
A CDB é um tratado internacional, que foi estabelecida durante a Conferên-

cia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

também conhecida como RIO-92.

O Brasil é signatário desde 1993, e esta convenção já foi assinada por mais 

de 160 países. De acordo com o ministério do Meio Ambiente a CDB está 

embasada em três bases principais:



1. a conservação da diversidade biológica;

2. o uso sustentável da biodiversidade; e 

3. a repartição justa e equitativa dos benefícios provenientes da utilização 

dos recursos genéticos 

A CDB contempla tudo o que se refere, de forma direta ou indireta, à biodi-

versidade. Ela funciona como um marco legal que auxilia o desenvolvimento 

de políticas específicas para diversos planos específicos. Como exemplo de 

planos específicos, no Brasil criou-se o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP), que vem figurando como instrumento essencial na exe-

cução de ações voltadas a fortalecer o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC).

Convenção de Ramsar
A Convenção de Ramsar, ou ainda Convenção sobre Zonas Úmidas, conside-

ra não só ambientes costeiros e marinhos como manguezais, lagunas e reci-

fes de corais, mas também ambientes terrestres como Pantanal, banhados, 

salinas e várzeas. 

O Brasil é signatário da Convenção de Ramsar desde 1992, e possui os se-

guintes compromissos de acordo com os diplomas legais referentes:

a) designar ao menos uma zona úmida, segundo os critérios de Ramsar, 

para ser incluída na Lista de Zonas Úmidas de Importância Internacional 

(Lista Ramsar);

b) assegurar a manutenção das condições ecológicas de cada sítio listado;

c) incluir as questões referidas às zonas úmidas no planejamento territorial 

em âmbito nacional, de forma a promover o uso racional de tais áreas 

e estabelecer unidades de conservação que incluam as zonas úmidas e 

promover a capacitação no campo da pesquisa, gestão e conservação.

Existem atualmente no Brasil 11 zonas úmidas incluídas na lista de Ramsar 

sendo que apenas cinco dessas localizam-se na Zona Costeira e marinha. 

Somando-se essas duas convenções, da Diversidade Biológica e das Zonas 

Úmidas, o Brasil avançou na estruturação de políticas para a conservação e 

uso sustentável dos recursos da Zona Costeira e Marinha Brasileira.
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Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 
(CNUDM)
Esta convenção é considerada como o acordo internacional mais importante 

relacionado ao uso dos oceanos e seus recursos naturais. Este tratado já 

havia sido assinado pelo Brasil em 1982, mas foi ratificado pelo Congresso 

Nacional apenas em 1988. Essa convenção estabelece os conceitos de mar 

territorial e de zona econômica exclusiva, conferindo soberania dessas áreas, 

incluindo certos direitos e deveres sobre a zona econômica exclusiva do país.

Vale lembrar também que, de acordo com o texto dessa convenção, o Brasil 

tem “direitos de soberania para fins de exploração e aproveitamento, con-

servação e gestão dos recursos naturais, vivos ou não vivos”. Porém, para 

garantir esse direito deve “promover a preservação dos recursos vivos na 

ZEE não seja ameaçada por um excesso de captura”, utilizando-se “medidas 

apropriadas de gestão e conservação”.

Conheça a diferença entre Política e Programa para o Meio Ambiente:

A Política Nacional de Meio Ambiente é uma lei e foi criada em 1981 com 

o objetivo promover “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desen-

volvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à pro-

teção da dignidade da vida humana” segundo o próprio texto da lei 6938.

O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) não é uma lei. É um 

programa que está em sua segunda fase, é supervisionado pelo Ministério 

do Meio Ambiente e tem uma comissão de supervisão para a realização 

de projetos e iniciativas que tem por objetivo “contribuir para o fortaleci-

mento das principais instituições ambientais brasileiras bem como reforçar 

a capacidade de gestão ambiental nos níveis federal, estadual, do Distrito 

Federal e municipal”.

Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e Gerenciamento Costeiro 

(GERCO)

Como apresentado no trabalho Panorama da Conservação dos Ecossistemas 

Marinhos e Costeiros do Ministério do Meio Ambiente (2010), existe uma 

relação muito positiva entre o PNMA e GERCO, como pode ser visto abaixo: 
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“As ações de implementação do PNGC foram viabilizadas pelo Programa 

Nacional do Meio Ambiente (PNMA), executado pelo Ministério do Meio 

Ambiente por meio de um componente específico, o Gerenciamento 

Costeiro (GERCO). Por meio do GERCO, o Ministério destinou recursos 

financeiros e apoio técnico para que os Estados e Municípios costeiros 

estruturassem seus órgãos ambientais de forma que pudessem aplicar os 

instrumentos de gestão da Zona Costeira previstos no PNGC, tais como 

planos de gestão, zoneamento ecológico-econômico costeiro e planos es-

taduais e municipais de gerenciamento costeiro.”

8.2 A Constituição Brasileira: a Zona   
 Costeira como Patrimônio Nacional
Considerando os diplomas legais em nível nacional, podemos considerar a 

Constituição Federal como a mais importante de todas. A Constituição Fe-

deral Brasileira confere à Zona Costeira o status de Patrimônio Nacional. Isso 

significa que a Zona Costeira é um conjunto de bens pertencentes à Nação 

Brasileira, de uso comum, cujas características especiais, de valor histórico, 

paisagístico, socioeconômico, ambiental ou outras características congêne-

res, lhe conferem status especial, exigindo a preservação de suas condições 

básicas de existência.” (Definição PNGC II).

A Constituição Brasileira estabelece ainda que a Zona Costeira seja feita den-

tro de condições que assegurem a preservação ambiental, inclusive quanto 

ao uso dos recursos naturais (Artigo 225, parágrafo 4º). A Constituição defi-

ne ainda que o mar territorial, bem como os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva, é considerado “bem da União”.

Na prática, isso representa que a Constituição reconhece a importância da 

Zona costeira para a nação. Reconhece que é direito dos cidadãos brasileiros 

ter esse patrimônio nacional garantido.

Figura 8.1: Os recursos naturais e os direitos de uso da Zona Econômica Exclusiva do mar Brasileiro
Fonte: Acervo dos autores
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Conhecendo a importância estratégica do mar para o Brasil o Governo bra-

sileiro, pela Marinha do Brasil, vem investindo em ações e divulgação do Pro-

grama “Amazônia Azul”, incentivando o uso e a ocupação sustentáveis de 

áreas oceânicas brasileiras e divulgando o conceito “Amazônia Azul” com 

foco nas vertentes ambiental econômica, científica e soberania. Vamos co-

nhecer este importante programa brasileiro na próxima aula. 

Resumo
Nessa aula você aprendeu que existem convenções internacionais que mol-

daram a Constituição Federal e nossas leis e deram origem a iniciativas bra-

sileiras de gestão costeira. 

Atividades de aprendizagem
1. Coloque na tabela abaixo os diplomas legais que têm influencia sobre a 

Zona Costeira e que foram discutidas nesta aula em ordem cronológica e 

o tipo de diploma. Inclua também, pelo menos um diploma legal que seja 

estadual e que não foi abordado nessas aulas. Siga o exemplo abaixo:

Nome Tipo de diploma 
legal (lei, tratado,...)

Categoria (interna-
cional, nacional...) Data

Convenção da Diversidade Biológica Tratado Internacional 1993

1.

2.

3.

xx...

2. Descreva as diferenças entre a Política Nacional de Meio Ambiente e o 

Programa Nacional de Meio Ambiente
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Aula 9 – Programa Amazônia Azul

Esta aula pretende mostrar um grande programa que o governo 

brasileiro está desenvolvendo com a ajuda da Marinha do Brasil, 

Ministério de Ciência e Tecnologia, de Universidades brasileiras e 

da Petrobras. 

Amazônia Azul é um programa de extensão da Zona Econômica Exclusiva 

do Brasil que beneficia a nação como um todo quando consideramos os 

aspectos ambientais, sociais, econômicos e de soberania nacional, os quais 

iremos detalhar a seguir. 

9.1 Desvendando o Programa Amazônia  
 Azul
A Convenção das Nações Unidas para os Direitos do Mar (CNUDM) permite 

que os estados costeiros possam apresentar limites estendidos da Plataforma 

Continental para além das 200 milhas náuticas, até um limite máximo de 

350 milhas (CIRM, 2009). O Governo brasileiro pleiteou junto à CNUDM, 

a extensão dos limites de sua Plataforma Continental até o limite das 350 

milhas - uma área de 963 mil km², o que deixará o Brasil com 4,5 milhões 

de km² de área marítima, correspondendo quase à metade do território ter-

restre nacional. Se compararmos estas dimensões com nosso território ter-

restre, seria o equivalente a uma nova Amazônia brasileira. Dá o nome do 

Programa, para chamar a atenção da sociedade da importância estratégica, 

ambiental e econômica do mar brasileiro. 

Para ter sucesso neste desafio junto à CNUDM, nos últimos quinze anos o 

Brasil, com a participação da Marinha do Brasil, do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, de pesquisadores das universidades brasileiras e da Petrobras, 

promoveu a pesquisa científica, base essencial para o pedido encaminhado 

em 2004 para a CNUDM (CIRM, 2009). 

9.2 As vertentes do Programa Amazônia  
 Azul
O Programa Amazônia Azul possui quatro vertentes ou componentes sobre 

os quais as instituições brasileiras estão promovendo estudos e tecnologias. 

Estas vertentes são direcionadas para garantir os direitos e o uso sustentável 

Você sabia que, historicamente, 
o mar territorial só considerava 3 
milhas marítimas ou milha náuticas 
(1 milha marítima equivale a 
1.852 metros) de largura a contar 
da linha da costa? Essa medida 
representava a distância do 
alcance máxima dos canhões das 
fortificações do litoral dos países 
costeiros. 
Que antes da existência da 
Convenção das Nações Unidas 
para os Direitos do Mar, o Brasil 
passou por uma crise internacional 
com a França, por causa da 
exploração de recursos naturais 
pelos franceses na nossa costa? 
Foi em 1963 e foi chamada de 
“Guerra da Lagosta”, nome dado 
devido à presença não desejada 
de lagosteiros franceses em nossas 
águas. (Fonte: CIRM, 2009)



dos potenciais do mar brasileiro e soberania nacional, e são elas: a vertente 

econômica, a vertente ambiental, a vertente científica e a vertente soberania 

(MARIANO AND PORSSE, 2003).

Na vertente econômica, o foco é no apoio ao levantamento de potenciais 

e desenvolvimento de tecnologias de exploração da pesca, de recursos bio-

tecnológicos, energéticos e minerais.

A vertente ambiental promove a exploração racional do mar brasileiro, 

a conservação de estoques pesqueiros e espécies, e a preservação de ecos-

sistemas e de seu patrimônio genético. Em parceria com organizações go-

vernamentais e não governamentais promove a sensibilização ambiental da 

opinião pública mundial sobre a necessidade de realização de políticas públi-

cas voltadas para a preservação dos recursos marinhos.    

Acesse o site do Programa 
Amazônia Azul e veja um 

pouco de história e de 
estratégia nacional para o 
mar: http://www.mar.mil.

br/menu_v/amazonia_ 
azul/html/definicao.html

Figura 9.1: Aspectos da biodiversidade de áreas oceânicas brasileira
Fonte: Acervo dos autores

A vertente científica visa apoiar o desenvolvimento da ciência e a evolução 

tecnológica sobre o mar brasileiro. Este apoio tem possibilitado o desenvolvi-

mento de pesquisas nas ilhas oceânicas brasileiras, como no Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo (Figura 9.2), no Atol das Rocas, na Ilha de Trindade e 

na Antártica, pelo suprimento de recursos logísticos a pesquisadores que vêm 

investigando a diversidade biológica, o potencial biotecnológico e energético 

e os recursos minerais no mar brasileiro (MARIANO AND PORSSE, 2003).
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Figura 9.2: Vista da Ilha Belmonte no Arquipélago de São Pedro e São Paulo, 
importante local de pesquisa do Programa Amazônia Azul. 
Fonte: Acervo dos autores

A vertente soberania do Programa cuida da estratégia de monitoramento, 

vigilância e patrulhamento de nosso espaço marítimo. É, além de uma tarefa 

complexa e cara, um desafio tecnológico para o Brasil, devido à grande de-

pendência de tecnologias importadas. É um processo muito mais complexo 

do que a vigilância de fronteiras em terra, onde existem bases fixas, energia 

e presença constante. São 4,5 milhões de quilômetros quadrados sem fron-

teiras visíveis para vigiar contra o contrabando, a biopirataria, a pesca ilegal, 

despejos de poluentes.

Segundo a Marinha do Brasil, o que define a estratégia de vigilância é a pre-

sença de navios no mar (CIRM, 2009).

São 4,5 milhões de quilômetros quadrados de área a ser vigiada. Se a ação 

for tímida, ilícitos como pirataria, contrabando, despejos ilegais de material 

poluente, exploração da fauna, entre outros, encontram terreno fértil de 

propagação. Um navio estrangeiro já foi surpreendido sugando furtivamente 

água doce na foz do rio Amazonas. Petroleiros usam a costa brasileira para 

desovar lastro poluído. Ações de patrulha marítima, realizadas pela Marinha 

do Brasil, visam evitar os ilícitos e combater infratores nas águas jurisdicio-

nais brasileiras.

Um modelo de vigilância na Amazônia Azul é mais complexo que no conti-

nente e passa, necessariamente, pelo adequado aparelhamento da Marinha 

do Brasil.

Você sabia que pelo mar 
brasileiro circula 95% do nosso 
comércio exterior (importações 
e exportações), cujo valor total 
é de aproximadamente US$ 170 
bilhões/ano. 
Que das plataformas localizadas na 
ZEE, e, portanto na Amazônia Azul, 
extraímos aproximadamente 88% 
da nossa produção de petróleo, 
cerca de 2 milhões de barris/dia 
o que, a preços conservadores, é 
coisa da ordem de US$ 2 bilhões 
por mês. (CIRM, 2009)
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Resumo
Nesta aula tivemos a oportunidade de conhecer um programa governamen-

tal de grande importância para o desenvolvimento de nosso país. Vimos 

também as vertentes do programa e a sua relação com os processos de 

gestão costeira. 

Atividade de aprendizagem
1. Por que a Marinha do Brasil escolheu o termo ”Amazônia Azul” para 

esse programa que é sobre o mar?

2. Procure na internet quais são as ilhas oceânicas que fazem parte da Ama-

zônia Azul e qual a distância de cada uma delas para pontos mais próxi-

mos da costa brasileira.

3. Volte ao texto desta aula e revise os conteúdos sobre a convenção in-

ternacional que trata dos direitos dos países costeiros em relação aos 

espaços marítimos. Veja quais são as regras principais desta Convenção. 

Complemente sua pesquisa fazendo uma busca na internet com o tem 

“Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar”.
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Aula 10 –  Políticas e programas governamentais 
para o gerenciamento costeiro  
brasileiro

Nesta aula iremos discorrer sobre os principais programas gover-

namentais voltados para os recursos do mar e o gerenciamento 

costeiro nos níveis federal, estadual e municipal, e descrever seus 

princípios e ações.

Como forma de implementar todas as propostas voltadas a diplomas legais, 

o governo busca promover algumas ações e projetos. Essas ações e projetos 

têm o intuito de serem descentralizadas, participativas e organizadas. Vamos 

saber mais?

10.1 Programas e ações governamentais
Dentre essas iniciativas, podem ser citadas 5 principais: Projeto Orla, Agenda 

21, Planos diretores Municipais, Conselhos Municipais de Meio Ambiente e 

o Sigerco. 

Orla - esse projeto, como o nome já indica, busca trabalhar com a gestão 

Integrada da Orla Marítima, sendo realizada de forma integrada pelos Mi-

nistérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Ministério do Meio 

Ambiente. A proposta da iniciativa visa aproximar a sociedade e também as 

esferas do governo para realizar o ordenamento dos espaços litorâneos que 

estão sob o domínio da União.

A proposta é que os municípios que têm interesse no ordenamento de sua 

orla consigam aproximar a comunidade e o Governo. Os resultados des-

sa proposta têm o intuito de trazer benefícios positivos para os três níveis 

administrativos do governo, federal, estadual e municipal, e também para 

sociedade como um todo.

Agenda 21 - a agenda 21 é um plano de ação elaborado para ser executado 

de forma global, com o intuito de direcionar o desenvolvimento a um novo 

padrão de desenvolvimento propondo o tripé da sustentabilidade ambien-

tal, social e econômica como base para as atividades nacionais e locais. A 

proposta da Agenda 21 é que exista um planejamento participativo onde 

seja possível estabelecer cenários para os diferentes setores da sociedade de 

forma sustentável.



A Agenda 21, também é fruto da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92. Em 

relação à Zona Costeira, a Agenda 21 dispensa o capítulo 17 inteiro sobre a 

importância dos oceanos e a necessidade de sua conservação.

Figura 10.2: Agenda 21 Brasileira
Fonte: http://www.meioambiente.pr.gov.br

Planos Diretores Municipais
Os planos diretores são considerados como a diretriz de ocupação dos mu-

nicípios costeiros. O objetivo dos planos diretores é que a prefeitura, conjun-

tamente com a sociedade, seja capaz de direcionar o crescimento municipal 

considerando as características fisiográficas, atividades locais predominantes 

e vocações socioeconômicas e conservacionistas.

Os planos diretores são, por vezes, inexistentes ou ainda, elaborados de for-

ma parcial precisando ser criada ainda uma cultura de participação mais 

efetiva nos municípios costeiros para que essa ferramenta seja eficiente e 

desenvolvida de forma a contemplar os princípios do Plano Nacional de Ge-

renciamento Costeiro.
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Conselhos Municipais de Meio Ambiente - os Conselhos Municipais de 

Meio Ambiente são criados como instância para que haja participação pública 

na tomada de decisão sobre a degradação ambiental dos municípios costeiros. 

Isso inclui também propor normas legais, adequações e regulamentações de 

leis, padrões e normas das três esferas. Além disso, visa propor e acompanhar 

a política ambiental do município e servir como ferramenta de aproximação 

das políticas estaduais ou federais que tenham impactos sobre o município.

Também, em nível nacional, bem como se percebe para a implantação dos 

planos diretores, ainda falta uma cultura de empoderamento da sociedade 

civil sobre os conselhos municipais. 

Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (Sigerco) - esta 

também é uma iniciativa do Governo Federal, que já é prevista pela lei de 

criação do PNGC mencionada na aula 8. A proposta é que as informações 

do monitoramento ambiental de regiões costeiras em nível federal, estadual 

ou municipal façam parte de um sistema de informações sobre o Gerencia-

mento Costeiro no Brasil. Estas informações integrarão o Sistema Nacional 

de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima). Alguns estados do país 

estão desenvolvendo seu Sigerco, mas é necessário que sejam empreendidos 

esforços em todos os estados brasileiros, para que se forme efetivamente 

um sistema integrado dessas informações. Com o Sigerco novas políticas e 

programas poderão ser desenvolvidos para a gestão da Zona Costeira.

Existem leis estaduais e 
municipais que não foram vistas 
nesta aula porque cada estado 
e município cria suas próprias 
leis. Por isso, é importante que 
você busque informações sobre 
as leis que incidem sobre a Zona 
Costeira do seu estado e de sua 
cidade. Participe das atividades 
da Agenda 21 na sua cidade, 
conheça o funcionamento 
conselho municipal de meio 
ambiente e entenda como você 
pode participar. Faça sua parte!

10.2 Política nacional para os recursos do mar   
 (PNRM) e os programas governamentais   
 de gerenciamento costeiro 
A PNRM foi regulamentada pelo Decreto nº 5.377 no ano de 2005. A Po-

lítica tem a finalidade de “orientar o desenvolvimento das atividades que 

visem à efetiva utilização, exploração e aproveitamento dos recursos vivos, 

minerais e energéticos do Mar Territorial, da Zona Econômica Exclusiva e da 

Plataforma Continental, de acordo com os interesses nacionais, de forma 

racional e sustentável para o desenvolvimento socioeconômico do País, ge-

rando emprego e renda e contribuindo para a inserção social”.

Com base nessa política, diversas outras iniciativas voltadas aos Recursos 

costeiros foram desenvolvidas como, por exemplo, os Planos Setoriais para 

os Recursos do Mar. Essa política funciona como uma grande diretriz para 

todos os recursos do mar.
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Resumo
Nesta aula vimos que existem diversos diplomas legais que estão ligados a 

Zona Costeira e que existem tratados internacionais, a Constituição Federal 

e várias leis federais. Vimos também quais são as ações que o Governo vem 

desenvolvendo para que a Zona Costeira tenha uma gestão participativa e 

voltada a atender às necessidades de cada município costeiro do Brasil.

Atividades de aprendizagem
1. Descobrir se o município onde vive possui 

2. Conselho de municipal de meio ambiente,

3. Plano diretor municipal,

4. Se o município participa do projeto ORLA e

5. Se existem iniciativas apoiando a Agenda 21 no município.

Complete a cruzadinha abaixo

1 – Convenção sobre Zonas Úmidas, ou Convenção de ____________

2 – ____________ 21 é o plano de ação que busca um novo padrão de de-

senvolvimento

3 – Plano Diretor ____________ - considerado como a diretriz de ocupação 

dos municípios costeiros.

4 – Um dos Ministérios que participa do projeto ORLA

5 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação
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Aula 11 – Zoneamento ecológico   
 econômico costeiro e    
 zoneamento marinho

O objetivo desta aula é mostrar uma das principais ferramentas da 

gestão costeira, seus objetivos gerais e específico e o detalhamen-

to de sua metodologia. 

Como já vimos, a Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta 

relevância ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambien-

tes terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de 

fragilidade e que requerem cuidados especiais na sua gestão.

Em muitos casos, a própria sobrevivência das populações costeiras depende da 

saúde e das condições dos ecossistemas costeiros, como os estuário, mangue-

zais, recifes de cora, os quais sustentam a pesca, o turismo e outras atividades 

costeiras. Assim, a sustentabilidade das atividades humanas e dos ecossiste-

mas nas zonas costeiras depende do uso responsável de seus recursos, de 

legislação própria e de sistemas de gestão eficientes. Nesse sentido, uma das 

ferramentas mais utilizadas na gestão costeira é o Zoneamento Ecológico e 

Econômico Costeiro, que promove o ordenamento das atividades costeiras.

11.1 Zoneamento ecológico e econômico  
 costeiro (ZEEC)
O ZEEC é um instrumento básico de planejamento e balizador do processo 

de ordenamento territorial dos estados brasileiros, necessário para a obten-

ção das condições de sustentabilidade ambiental no desenvolvimento da 

Zona Costeira, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-

-Econômico do território nacional (MMA, 2010). O ZEEC estabelece, após 

discussão pública de recomendações técnicas, as normas de uso e ocupação 

do território e de manejo dos recursos naturais em zonas específicas, defini-

das a partir das análises das características físicas, bióticas e socioeconômicas 

da região, visando assegurar as áreas protegidas, as reservas de recursos na-

turais, o patrimônio histórico e cultural e polos de desenvolvimento turístico 

e industrial. O ZEEC também é usado no reordenamento de espaço físico já 

ocupado e na definição da necessidade de licenciamento ambiental prévio, 

sem prejuízo do disposto nas demais normas específicas federais, estaduais 

e municipais (ROSS, 2001). 



O objetivo geral do Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro é fornecer 

as bases técnicas e científicas para o desenvolvimento econômico e social 

sustentável considerando a conservação e preservação da natureza.

Para ter sucesso, o ZEEC instituiu os seguintes macro-objetivos estratégicos 

(ROSS, 2001):

•	 Definir diretrizes gerais e específicas para o ordenamento e reordena-

mento territorial costeiro considerando as potencialidades naturais, fra-

gilidades e riscos dos sistemas ambientais, nas potencialidades humanas 

e fragilidades sociais/culturais;

•	 Dar suporte para a criação e aplicação de políticas públicas de base ter-

ritorial voltadas para o desenvolvimento econômico-social em harmonia 

com a conservação e preservação da natureza no âmbito federal, esta-

dual e municipal;

•	 Instrumentalizar os órgãos de governo para estabelecer a soberania so-

bre seus territórios;

•	 Orientar, através do ordenamento do território por seus potenciais e fra-

gilidades e políticas públicas, os investimentos da iniciativa privada no 

contexto de um desenvolvimento sustentado com responsabilidade so-

cial e ambiental;

•	 Contribuir para elevar a consciência de cidadania à sociedade e desenvol-

ver o senso de responsabilidade mútua entre os diferentes níveis sociais 

e o governo.

E os seguintes objetivos específicos:

•	 Elaborar um diagnóstico ambiental integrado, envolvendo as relações 

sociedade-natureza;

•	 Identificar e analisar problemas ambientais de maior impacto ambiental;

•	 Definir unidades ou zonas de sistemas ambientais, a partir do processo 

de mapeamento sistemático das componentes naturais, socioeconômi-

cas e de base jurídico-institucional;

•	 Definir as diretrizes preservacionistas, conservacionistas e de desenvol-

vimento econômico e social para os sistemas ambientais identificados;

•	 Identificar e analisar problemas sociais e econômicos vinculados às po-

pulações tradicionais e às que ocupam e habitam as terras dos diversos 

sistemas ambientais brasileiros;

Conservação: processo voltado 
à manutenção das condições 

ambientais e dos serviços 
ecossistêmicos em áreas naturais, 
promovendo o uso adequado dos 

recursos. “Conservar é saber usar” 
– esta é uma frase famosa usada 

constantemente nos discursos 
de desenvolvimento sustentável. 
Algumas áreas de ecossistemas 

importantes são designadas como 
Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável.
Preservação: é o termo usado 

para os processos de proteção 
integral de ecossistemas ou áreas. 
No Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação as unidades de 
conserva de proteção integral, onde 

somente a proteção, fiscalização e 
pesquisa são permitidas.
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•	 Levantar e analisar legislação de interesse ambiental incidente objetivan-

do verificar convergências e divergências face às características naturais e 

sociais e econômicas de cada sistema ambiental identificado.

•	 Produzir e utilizar base de dados da natureza e da sociedade e tratá-los 

em função dos objetivos do ZEEC;

•	 Gerar produtos cartográficos e informações georreferenciadas;

•	 Valorizar a utilização de dados e mapas pré-existentes corrigindo-os e 

ajustando-os em função dos avanços científicos e tecnológicos;

•	 Produzir um banco de dados no ambiente de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) com maior facilidade de acesso;

•	 Disponibilizar as informações na rede internet e em outros meios de di-

vulgação como CD-rom e publicação de relatórios.

11.2 Metodologia do ZEEC
O método do ZEEC é composto por etapas (Figura 11.1) e divide o território 

costeiro em zonas, conforme suas características, fragilidades, necessidade 

de proteção, conservação e recuperação ambiental, potenciais socioeconô-

micos para a promoção do desenvolvimento sustentável, sendo que a defini-

ção de cada zona deverá obedecer aos seguintes requisitos mínimos: 

•	 Diagnóstico dos recursos naturais, das paisagens e informações temáti-

cas (solos, geomorfologia, vegetação, entre outros), diagnóstico socioe-

conômico e do marco jurídico-institucional; 

•	 Sistema de Informações Geográficas com os dados dos diagnósticos e 

informações regionais relevantes;

•	 Estudos de cenários, tendências e alternativas.

•	 Outros itens específicos, conforme as diretrizes do art. 14 do Decreto n. 

4.297/2002.

O nível de detalhe do ZEEC depende da abrangência do espaço a ser zonea-

do, da diversidade e complexidade dos parâmetros e variáveis a serem levan-

tadas, do nível de ocupação do solo, das atividades socioeconômicas exis-

tentes e das relações político-institucionais presentes. Fonte: Idema (2004).
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Resumo
Hoje pudemos ver a concepção, objetivos e a metodologia utilizada para o 

Zoneamento Ecológico e Econômico Costeiro (ZEEC), e como suas diretri-

zes podem promover o ordenamento e o reordenamento territorial costeiro 

considerando as potencialidades naturais, fragilidades e riscos dos sistemas 

ambientais, nas potencialidades humanas e fragilidades sociais/culturais. 

Também vimos a necessidade da criação de um Sistema de Informações Ge-

ográfica e os materiais resultantes que este sistema pode gerar.

Atividades de aprendizagem
1. Descreva o objetivo geral e os macro-objetivos do ZEEC.

2. Faça uma busca na Internet com o tema ”diagnóstico ambiental costei-

ro”, selecione dois arquivos diferentes, leia o índice e depois descreva os 

temas ambientais considerados no diagnóstico. Após esta tarefa, liste 

quais temas são contemplados nos dois casos e quais não são.

3. Verifique na Secretaria de Meio Ambiente de seu Estado o Sistema de In-

formação Geográfica e analise quais informações são geradas pelo sistema.
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Aula 12 – Tecnologias a serviço do   
 gerenciamento costeiro

Nesta aula vamos ver quais são as principais tecnologias dispo-

níveis para a gestão dos espaços costeiros e alguns exemplos de 

sua aplicação. 

Hoje em dia, as tecnologias mais versáteis e comuns no cenário da gestão 

costeira são: o sensoriamento remoto, o Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) e o monitoramento em tempo real da qualidade de água por sensores. 

Vamos detalhar um pouco mais estas tecnologias?

12.1 Definindo as tecnologias as serviço  
 da gestão ambiental costeira
Como vimos nos capítulos anteriores, lidamos com diversos processos naturais 

e artificiais que alteram a paisagem costeira. As alterações por processos an-
trópicos são, em geral, mais rápidas e dinâmicas exigindo constante constru-

ção de conhecimento, coleta de dados, pesquisas e intervenções para garantir 

a qualidade ambiental e estabilidade socioeconômica. Então, quais são os ti-

pos de informação, pesquisa e ferramentas necessárias para a gestão costeira? 

12.2 Sensoriamento remoto
O sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas estruturadas para obter 

informações sobre objetos e fenômenos na superfície terrestre sem o conta-

to físico. Por não haver contato físico os dados são transportados por ondas 
eletromagnéticas que são interpretadas por sensores e transformadas em 

informações úteis. As informações recebidas traduzem a existência de obje-

tos, áreas, material de superfície, como água, solo, rocha, vegetação, e mui-

to mais, além de informações sobre temperatura, umidade, concentração de 

clorofila e sedimentos na água e outros fenômenos. Geralmente estes sen-

sores estão presentes em satélites, aviões e no nível de campo. A instituição 

mais conhecida por seus trabalhos de sensoriamento remoto é a NASA, do 

Governo Americano. No Brasil, o órgão governamental responsável por esta 

área é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

O sensoriamento remoto tem auxiliado diretamente na gestão costeira e 

pesqueira existindo satélites especializados e centros especializados para for-

necer dados específicos para gerar dados do uso e ocupação do solo, da 

qualidade das águas costeiras e oceânicas, das potencialidades para a pesca, 

Processos antrópicos: este 
termo se refere aos processos 
e alterações provocadas pelo 
homem.

Quer conhecer mais sobre 
sensoriamento remoto? Visite 
a Página do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico - CNPQ na Internet e acesse 
o documento PDF pelo link www.
cnpq.br/documents/10157/56b578c4-
0fd5-4b9f-b82a-e9693e4f69d8.

A Radiação Eletromagnética (por 
meio das ondas eletromagnéticas) 
é a única forma de energia capaz 
de se propagar pelo vácuo. As 
informações no sensoriamento 
remoto são obtidas pela medida 
das trocas de energia que resulta 
da interação entre a energia contida 
na Radiação Eletromagnética de 
determinado comprimento de onda 
e a contida nos átomos e moléculas 
do objeto alvo do estudo. A Radiação 
Eletromagnética é emitida em pulsos 
que se espalham sobre as superfícies 
alvo e geram retornos em diferentes 
comprimentos de ondas.



condições do mar para navegação, além de ajudar a fiscalização da frota 

pesqueira de mar aberto.

O Ibama criou o Centro de Sensoriamento Remoto (CSR), especializado na 

geração de dados para o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). 

Este centro interage e fornece informações para o Sistema de Informações 

do Gerenciamento Costeiro (Sigerco). 

O CSR do Ibama também interage com o Programa Nacional de Rastreamen-

to de Embarcações Pesqueiras por Satélite (Preps), que monitora e fiscaliza 

as operações das embarcações de pesca em águas sob jurisdição brasileira

12.3 Sistema de informação geográfica   
 (SIG)
O SIG é um sistema utilizado na organização, gestão, processamento e aná-

lises complexas de dados geográficos, isto é, é um sistema de geoprocessa-

mento. O sistema é composto por hardware, softwares e pessoal capacitado 

para realizar o armazenamento, a integração, o processamento e a saída 

de dados de diversas fontes na forma de mapas e analises (CÂMARA et al., 
2006). O SIG tem o potencial para ser utilizado nas mais diversas aplicações 

através da análise espacial de dados complexos, produção cartográfica e 

modelagem do mundo real, podendo gerar cenários que são muito úteis 

para a gestão. No SIG os dados geográficos são estruturados em planos 

de informação, chamados de camadas. As camadas representam temas de 

dados importantes para cada análise e a sobreposição de diversas camadas 

gera novos mapas ou camadas compostas, com resultados de análises. 

12.4 Monitoramento da qualidade das   
 águas marinhas e costeiras
O Monitoramento da qualidade das águas costeiras, incluindo suas baias, 

enseadas e canais visa acompanhar as alterações físicas, químicas e bioló-

gicas decorrentes de atividades antrópicas e de fenômenos naturais. Estas 

alterações podem tanto comprometer a qualidade da água para proteção 

das comunidades aquáticas, como para as práticas de aquicultura, pesca, 

turismo e atividades esportivas de contato secundário.

O monitoramento contínuo com o uso de sensores permite o acompanha-

mento da variação da qualidade das águas em tempo real, possibilitando 

corretivas em certas situações. 

O Preps é um programa 
interministerial coordenado pela 

Marinha do Brasil (MB), Ministério 
da Pesca e Aqüicultura (MPA) e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama). Os proprietários, armadores 
ou arrendatários de embarcações 

pesqueiras maiores que 15 metros 
de comprimento são obrigados a 

utilizar equipamentos que permitam 
o rastreamento ou monitoramento 
por satélite para operar em zonas 

brasileiras de pesca em mar aberto. 
O Preps foi instituído por meio da 

Instrução Normativa Interministerial 
n. 02, de 04 de setembro de 2006 
e criado em virtude do disposto no 

Decreto n. 4.810/2003.
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Os principais parâmetros da qualidade das águas marinhas, monitorados via 

sensores, são: o Oxigênio Dissolvido, essencial à manutenção e proteção das 

comunidades aquáticas, a Temperatura, a Turbidez, a Salinidade, o pH e a 

Clorofila a, o Nitrogênio Amoniacal, Fósforo Total, Carbono Orgânico Total, 

os Coliformes Totais e Fecais (Escherichia coli) e Comunidade Fitoplanctônica.

Além do monitoramento da qualidade da água, também é importante mo-

nitorar as condições climáticas e oceanográficas para poder correlacionar 

estes fatores com as variações da qualidade de água e das comunidades 

bióticas. Existem diversos tipos de sensores e equipamentos específicos para 

o monitoramento da qualidade da água e meteorologia, porém, a maioria é 

importada e apresenta custo relativamente elevado. 

Várias instituições brasileiras de pesquisa promovem o desenvolvimento de 

tecnologias nacionais para coleta de dados em ambientes aquáticos (Figura 

12.3) e alguns produtos já estão disponíveis no mercado.

Figura 12.3: Sensor de coleta contínua de dados de sedimentos em suspensão de-
senvolvido pelo Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (Lactec) no Paraná. 
Fonte: Acervo dos Autores

Resumo
Nesta aula abordamos as principais tecnologias usadas na área de gestão 

ambiental e essenciais para o gerenciamento costeiro. São tecnologias que 

funcionam integradas umas com as outras e se complementam.
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Atividades de Aprendizagem
1. Quais são as 3 principais, e mais comuns, tecnologias utilizadas na gestão 

costeira?

2. O que significa a abreviação SIG? Como este sistema funciona? Atenção: 

para responder esta pergunta você terá que pesquisar na Internet.
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Aula 13 – A maricultura e a pesca na 
costa brasileira

O objetivo desta aula é entender a diferenças entre os termos 

aquicultura e maricultura, suas características gerais, formas 

como se desenvolvem em nosso litoral, como se relaciona com a 

pesca e a sua relevância para a gestão costeira.

Apesar de a maricultura ser muitas vezes associada à pesca, esta atividade se 

aproxima mais de um sistema rural, já que suas características de produção 

se assemelham à da agricultura ou pecuária por vários motivos (DUFUMIER, 

1992). Vamos agora ver o porquê dessa diferença. 

13.1 Qual a diferença entre aquicultura e  
 maricultura?
A aquicultura é uma atividade multidisciplinar que se refere ao cultivo de or-

ganismos aquáticos, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, plantas aquá-

ticas (principalmente algas), entre outras espécies que vivem ou dependem 

diretamente da água (FAO, 1997). 

Já a maricultura é um divisão específica da aquicultura que engloba a pro-

dução de uma ampla variedade de organismos marinhos (FAO, 2010). Em 

outras palavras é a especialidade da aquicultura destinada à produção desde 

vegetais como as algas, como camarões e siris, até peixes e ostras, mas todos 

de água salgada. 

Certamente a maricultura é uma das atividades de produção de animais que 

apresenta uma grande diversidade de espécies cultiváveis. Ao contrário da 

produção pecuária bovina, que cultiva apenas uma espécie (Vaca Melaris), 

a maricultura brasileira pode cultivar várias, como o camarão (Litopenaeus 
schmitti, Litopenaeus vannamei e Farfantepenaeus paulensis), a ostra (Cras-
sostrea rhizophora ou Crassostrea brasiliana), e diferentes famílias de peixes, 

como o bijupirá (Família Rachycentridae, espécie Rachycentron canadus) e o 

robalo (Família Centropomidae, espécie Centropomus undecimalis). Talvez 

esta grande diversidade de espécies de animais possa ser explicada por que 

existe uma grande diversidade dos ambientes marinhos encontrados no Bra-

sil e pelo mundo. 

Crustáceos: são invertebrados 
que possuem membros (patas) 
articulados e esqueleto externo, 
como os camarões e caranguejos.
Moluscos: são invertebrados 
de corpo mole, alguns deles com 
uma ou duas conchas, como por 
exemplo, os mariscos, as ostras, 
os mexilhões, os berbigões e as 
Vieira e outros animais de corpo 
mole como polvos e as lulas. 



Entre as principais características da maricultura temos: 1) o organismo pro-

duzido deve ser aquático marinho; 2) deve existir um manejo ou uma rotina 

diária para a produção; e 3) a criação deve ter um proprietário, ou seja, não 

é um bem coletivo como são os recursos naturais explorados pela pesca 

(RANA, 1997). 

Devido ao fato do cultivo de organismos marinhos ter um proprietário faz 

com que a atividade esteja intimamente relacionada aos conceitos de capi-

tal, com trabalho remunerado e propriedade privada (individual ou coletiva). 

Desta forma, a maricultura é uma atividade comercial. Como tal, tem como 

finalidade não apenas a segurança alimentar, mas também o lucro e o de-

senvolvimento econômico.

Talvez um ponto em comum relacionado à maricultura e à pesca são as 

estratégias de repovoamento de estoques pesqueiros. Nesta forma de tra-

balho, as técnicas de larvicultura e trabalho com juvenis da aquicultura são 

desenvolvidas até certo ponto, a partir daí, ao invés destes organismos irem 

para engorda, são liberados no mar para que possam ser pescados no futuro 

(BELL, 2008). 

13.2 Principais organismos produzidos na 
maricultura brasileira
Mesmo com um grande volume, girando em mais de 85 mil toneladas, esta 

produção concentra-se praticamente em dois sistemas: carcinocultura ou 

carcinicultura e a malacocultura. Desses, a carcinicultura, que concentra a 

maior parte da produção nos estados do Rio Grande do Norte foi responsá-

vel por cerca de 80% do total produzido da aquicultura marinha entre 2008 

e 2010. Já a malacocultura, que possui a maior parte da produção oriunda 

do Estado de Santa Catarina é baseada no cultivo de mexilhão e ostra com 

alguns pontos de produção de vieira.

Um exemplo que pode ser dado destas produções é a Fazenda de Camarão 

Primar no Rio Grande do Norte. Esta além de produzir camarão e ostra orgâni-

cos através do cultivo integrado destes organismos marinhos em seus viveiros.

Larvicultura: é o processo de 
produção de larvas de peixes, 

moluscos e crustáceos em 
laboratórios especializados. 

Carcinocultura: significa 
cultivo de crustáceos de água 

doce ou salgada.
Malacocultura: é o termo 

usado para descrever todos os 
tipos de cultivo de moluscos.
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Figura 13.1: Produção de Organismos Marinhos orgânicos no Rio Grande 
do Norte, engorda de ostras em viveiros escavados de camarão 
Fonte: Acervo dos autores 

Resumo
A maricultura é um divisão específica da aquicultura que engloba a produção 

de uma ampla variedade de organismos marinhos que vão deste camarões, 

peixes, ostras entre outros. Além disso, outra característica da maricultura é 

que apesar desta atividade ser muitas vezes associada à pesca, talvez por ser 

desenvolvida no mesmo ambiente (o mar) e obter o mesmo produto final (o 

pescado), esta se aproxima mais de um sistema rural, já que suas caracterís-

ticas de produção se assemelham à da agricultura ou pecuária. Um exemplo 

disso, no caso do cultivo de ostras seus juvenis (as “ostras bebês”), são cha-

madas de sementes. Outra característica marcante na maricultura é o seu 

rápido crescimento no Brasil. Em poucos anos a atividade vem aumentando 

sua produtividade chegando em mais de 85 mil toneladas atualmente.
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Atividades de aprendizagem
1. Quais pontos a Agricultura possui em comum com a maricultura?

2. Diferencie aquicultura da maricultura.

3. Quais são os principais organismos produzidos na maricultura brasileira?

4. Qual organismo marinho possui a maior produção em seu estado ou re-

gião? Se você não mora perto do litoral, busque conhecer a realidade de 

outro estado pela internet.
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Aula 14 – Abordagem ecossistêmica na   
 gestão da aquicultura 

Neste capítulo vamos apresentar os impactos ambientais negati-

vos para que você possa identificá-los,  conhecer suas reais dimen-

sões e propor formas e métodos para minimizá-los, bem como 

as relações entre os cultivos e o meio ambiente para direcionar 

tecnologicamente o seu desenvolvimento de forma sustentável.

A aquicultura, ou seu ramo específico a maricultura, é uma das atividades de 

produção de alimentos que mais cresce no mundo. Um mundo, aliás, que 

busca alternativas para alimentar um universo superior a 6 bilhões de habitan-

tes e no qual novas fronteiras agrícolas ou pecuárias praticamente inexistem. 

Ainda assim, os técnicos e pesquisadores que atuam na aquicultura estão tra-

balhando novas formas para atingir a "sustentabilidade" desta atividade, que 

depende de diversos fatores ambientais, sociais, culturais e econômicos. 

14.1 maricultura e meio ambiente
De fato, como qualquer outra atividade produtiva, a maricultura embute 

em si aspectos positivos e negativos em relação ao meio ambiente em que 

os empreendimentos aquícolas operam. Mais especificamente relacionado à 

gestão costeira, temos a maricultura que tende, sob certos aspectos, a ser 

considerada mais sustentável do que a pesca, por apresentar uma das mais 

baixas taxas de exigência de energia consumida por proteína produzida. Por 

ser fornecedora de proteínas animais e vegetais de altíssima qualidade, ela 

surge ainda como uma das alternativas para o problema do esgotamento 

dos recursos pesqueiros extrativistas. 

Por outro lado, em função da dependência por água de alta qualidade, a mari-

cultura é uma atividade econômica que só consegue se consolidar, e ser poten-

cialmente sustentável, quando consegue proteger os ecossistemas, minimizando 

seus impactos (VALENTI et al, 2000). Afinal, a atividade depende de ambientes 

isentos de contaminação para poder ser realizada (OSTRENSKY et al, 2008).

Aos poucos, as comunidades litorâneas, investidores e maricultores têm mo-

dificado a maneira como se relacionam com o meio ambiente. Cada vez mais 

há percepção sobre a necessidade da preservação ambiental, pois a ideia de 

cultivar o mar impõe a necessidade de manutenção da qualidade das condi-

ções ambientais (OLIVEIRA, 2005; MANZONI 2005).



A maricultura, de uma forma em geral, pode gerar diferentes impactos am-

bientais de formas e intensidade distintas. Por exemplo, a piscicultura nor-

malmente envolve a introdução de sólidos em suspensão para o ambiente 

onde o cultivo está instalado. 

Em contraste, as macroalgas podem ser consideradas organismos que pro-

vocam a redução da poluição ambiental, tanto pela fixação de carbono, 

quanto pela absorção de nutrientes dissolvidos na água.

14.2 Principais impactos ambientais da 
maricultura
Dentre os possíveis impactos gerados pela atividade de produção de organis-

mos aquáticos podemos citar como os mais comuns: 

•	 Revolvimento do leito marinho: o revolvimento do leito marinho ou a 

suspensão do sedimento de fundo é um impacto localizado, de baixa 

intensidade e de curta duração que costuma acontecer com todos os 

sistemas de cultivo. Como as estruturas de cultivo são fixadas no fundo 

do mar ou estuário, a sua instalação, operação e desativação podem 

provocar revolvimento do fundo, com suspensão de sedimentos e solo. 

•	 Impactos visuais: no processo de uso e ocupação dos municípios costei-

ros, a expansão imobiliária acelerou o adensamento de áreas mais próxi-

mas a praia. Deste modo, os construtores, moradores e empreendedores 

que investiram enormes quantias em edificações e na urbanização na 

beira do mar, não querem ver a paisagem natural alterada por estruturas 

(balsas, boias, cordas, mesas, tanques-rede), pois estas podem trazer pre-

juízos aos empreendimentos turísticos e dificultariam a comercialização 

das propriedades, terrenos (FREITAS; BARROSO, 2006).

•	 Disposição de resíduos: a maricultura pode gerar grandes quantidades 

de resíduos sólidos durante a fase de processamento dos seus produtos, 

como conchas de ostras, peixes e camarões mortos, além de resíduos do 

processamento do pescado como escamas e vísceras de peixes. Muitas 

vezes, esses produtos são processados próximo aos cultivos e, não raro, 

descartados no fundo do mar e em terrenos, podendo provocar diversos 

impactos nestes ambientes (LEMOS et al, 2007).  No distrito do Ribeirão 

da Ilha, em Florianópolis, os maricultores, respondendo a pesquisas, in-

formaram que 39% das conchas são lançadas são ao mar, sendo que 

outros 22% ou são dispostos em terrenos baldios ou enterrados dire-

tamente na praia (MACHADO, 2002). Os resíduos orgânicos e conchas, 

Sólidos em suspensão: são 
pequenas partículas sólidas 

que se mantém em suspensão 
em água. É utilizado como um 

indicador da qualidade da água.
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são reutilizados apenas por uma minoria: 10% vendem as conchas das 

ostras e 4% utilizam os resíduos orgânicos para compostagem (LEMOS 

et al., 2007).

•	 Interações de espécies cultivadas com a fauna nativa: desta forma, espé-

cies carnívoras, por estarem no topo da cadeia alimentar, são muitas vezes 

vistos como a ameaça mais significativa à fauna local. Também pode ocor-

rer a competição entre espécies exóticas e residentes em relação à alimen-

tação, habitats, formação de casais, ou por outros recursos essenciais.

•	 Disseminação de doenças: a partir do momento que uma espécie passa a 

ser cultivada em grande escala o surgimento e a disseminação de doen-

ças passam a ser ameaças reais. Isso acontece em absolutamente todas 

as modalidades agrícolas ou pecuárias. Na maricultura não é diferente. 

•	 Alterações de habitat: muitas espécies de animais de água doce apresen-

tam, por si só, grande capacidade de modificar hábitats aquáticos quando 

colocados em uma nova área. Por exemplo, castores, lagostas, carpa-co-

mum e carpa-capim. Já na maricultura os exemplos de espécies capazes de 

modificar ambientes costeiros são muito mais difíceis de encontrar. Molus-

cos filtradores possuem capacidade de remover grandes volumes de água 

e assim alterar as condições ambientais. Porém, a elevada dinâmica dos 

ambientes costeiros faz com que essas alterações sejam geralmente limita-

das a uma escala local e a períodos muito curtos de duração. 

Por outro lado, há uma série de impactos causados pelas estruturas de cul-

tivo que podem ser considerados positivos sob o ponto de vista ambien-

tal. Estruturas que ficam submersas acabam fornecendo substrato para a 

colonização de diversos organismos, criando ambientes artificiais novos e 

aumentando o número de hábitats locais. Várias espécies de organismos de 

importância econômica e ecológica acabam sendo atraídas para estes hábi-

tats, utilizando-os como abrigos contra predadores, áreas de crescimento, 

reprodução e alimentação.

Deste modo, as estruturas de cultivo acabam, involuntariamente, trazendo 

benefícios ao ambiente, embora na maioria das vezes, esses efeitos acabam 

sendo prejudiciais aos próprios empreendimentos aquícolas, pois implicam 

em custos extras com a retirada de epibiontes e manutenção da integri-

dade das estruturas de cultivo. Isso porque quando as estruturas submersas 

são colonizadas elas acabam imitando a natureza biológica do ecossistema 

marinho, agregando biomassa e biodiversidade no novo habitat. Esse novo 

Da casca de camarões pode-se extrair 
a quitina, substância proteica, a 
partir da qual é produzida quitosana, 
que é um biopolímero com diversas 
utilizações nas áreas farmacêutica 
e alimentícia (BORGOGNONI et al, 
2006). Assim, um produto que antes 
era um problema ambiental, pode se 
transformar em fonte complementar 
de renda.

Epibiontes: é o termo usado para 
descrever a comunidade de organ-
ismos que vivem sobre o corpo ou 
estrutura de outros organismos. No 
ambiente marinho e quando falamos 
da maricultura, encontramos o 
termo “bioincrustação”, que é uma 
forma de epibiose marinha.
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habitat pode ser criado até em ambientes com fundos arenosos e lamacen-

tos, que em condições naturais não apresentariam possibilidades de suportar 

tal ecossistema.

Assim, mesmo a pesca artesanal e de subsistência acabam sendo beneficia-

das com a maricultura por meio do incremento da do aumento na produti-

vidade e biodiversidade locais.

Resumo
O primeiro passo para o desenvolvimento de uma aquicultura sustentável é 

reconhecer que impactos negativo podem ocorrer, mesmo quando procura-

mos evitá-los. Mas praticamente todas as atividades humanas resultam em 

algum tipo de alteração ou impacto ambiental. Porém, conhecer sua real 

dimensão de cada impacto, bem como propor formas e métodos para mini-

mizá-los é o único caminho para que a atividade possa ser adequadamente 

estruturada, criando condições para que desenvolva satisfatoriamente as po-

tencialidades naturais do país.

Atividades de aprendizagem
1. Liste pelo menos 5 impactos ambientais da maricultura nos ambientes 

aquáticos

2. Descreva soluções ambientais no manejo dos cultivos que visam minimi-

zar cada um destes impactos.
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Aula 15 – Os conflitos de uso, a     
 dimensão social e a legislação   
 relacionada à maricultura 

Nessa aula iremos conhecer as interações da maricultura com ou-

tras atividades, os conflitos resultantes destas interações e as pos-

síveis soluções de gestão. Também iremos conhecer um pouco da 

legislação que normatiza a maricultura brasileira.

Como a aquicultura envolve um grande número de pessoas de diferentes 

setores da sociedade, além de, em alguns casos, ocupar áreas públicas com 

colocação de estruturas de cultivo isso implica na criação de obstáculos onde 

antes não havia gerando uma série de conflitos sociais. Dentre estes, pode-

mos citar alguns, com relação diretamente à maricultura, como os conflitos 

entre as atividades pesqueiras, atividades de recreação e turismo, além das 

rotas de navegação. Por isso a produção de organismos marinhos pode levar 

a uma série de impactos negativos na estrutura social de uma região cos-

teira. Por outro lado, esta atividade também gera outra série de impactos 

positivos no desenvolvimento de uma comunidade. Por estes motivos, numa 

tentativa de resolver ou minimizar alguns problemas relacionados à ocu-

pação da região costeira, uma possível solução seria o zoneamento destas 

áreas e a aplicação da legislação já existente.

15.1 A maricultura e seus conflitos na   
 ocupação da região costeira
A FAO reconhece que aquicultores, fazendeiros, pescadores e povos das 

florestas, como os últimos usuários de vários recursos marinhos e terres-

tres, precisam ser envolvidos diretamente, ou através de organizações, em 

esforços que assegurem sustentabilidade ao uso desses recursos, incluindo 

práticas de pesca e de aquicultura (VAN HOUTTE, 200). Além disso, o artigo 

9.º e 6.º do "Código de Conduta para a Pesca Responsável" da FAO (2006) 

endossa fortemente este princípio. 

Por este motivo, é importante ressaltar que alguns conceitos e processos 

listados a seguir não se aplicam apenas às grandes empresas, mas também 

aos empreendimentos sociais, de cunho familiar ou comunitário da maricul-

tura. A boa gestão dos ambientes da maricultura depende da ação de todos, 

desde o Poder Público, com suas políticas e ações de fomento, capacitação 

e de fiscalização, passando pelas empresas, pelas comunidades litorâneas, 

pelas instituições de pesquisa e até pelos consumidores. Esse é um processo 



sabidamente longo, mas extremamente necessário para que a maricultura 

possa se consolidar como atividade produtiva, rentável e sustentável.

A simples colocação de estruturas de cultivo em áreas marinhas implica na 

criação de obstáculos onde não existiam antes. Este é um impacto, de certa 

forma, de baixa relevância, principalmente em amplas áreas costeiras aber-

tas e oceânicas. Porém, quando ocorre em zonas como baías e estuários, 

pode-se constituir em problema, gerando conflitos entre eventuais usuários 

desses espaços. Por exemplo, a ocupação de áreas pela maricultura pode ini-

bir a presença de banhistas e impedir a passagem de embarcações de pesca 

e de esporte e recreio.

Algumas zonas costeiras foram construídas a partir da ótica da sua atrativi-

dade, com uma sobreposição de usos do espaço que leva ao conflito de in-

teresses (CARMO; SILVA, 2009). Atividades pesqueiras, portuárias, marinas, 

utilização do espaço para fins residenciais, despejo de esgotos, deposição de 

lixo, instalação de oleodutos, desvios e canalizações de rios, aterros e remo-

ção do solo próximo às margens, quando executadas num mesmo estuário 

são alguns exemplos de atividades conflitantes, e essas práticas crescem ver-

tiginosamente nos estuários do mundo todo (MARCELINO, 2010).

15.1.1 Conflitos de uso diretamente ligados à   
 maricultura
•	 Atividades pesqueiras: Apesar de causar certa estranheza, mas pesca e 

atividades aquícolas desenvolvidas em áreas marinhas podem apresentar 

pontos de conflito pelo uso do espaço físico. Após a implantação das es-

truturas de cultivo, algumas modalidades de pesca – por exemplo, pesca 

de arrasto - deixam de acontecer em áreas onde eram antes praticadas 

(FREITAS; BARROSO, 2006; FREITAS, 2005). Segundo alguns autores, a 

situação mudou, pois, o mar que era sempre visto como espaço livre, 

aparece agora cheio de áreas delimitadas, que alteram a circulação dos 

barcos e dos cardumes de peixes, e alteram a paisagem (PAULILO, 2003; 

VINATEA; VIEIRA, 2005).

Deste modo, é de fundamental importância à participação e o engajamento 

das comunidades costeiras (pescadores artesanais) em áreas de cultivo, mi-

nimizando os conflitos de usos dos recursos, gerando renda e melhorando a 

qualidade de vida. Quando essa participação não ocorre pode-se constatar 

que a mesma comunidade se vê privada do recurso que sempre utilizou 

(FREITAS; BARROSO, 2006).
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•	 Recreação e turismo: O lazer no ambiente aquático inclui atividades que 

podem ser consideradas tradicionais (natação, pesca, surfe) e outras que 

exigem equipamentos específicos (mergulho, jet ski, windsurfe, banana-

-boat) como, também, práticas mais sofisticadas, como a navegação de 

recreio feita em barcos à vela, lanchas e iates. Marinas, atracadouros e 

piers, além de serviços de manutenção e abastecimento, compõem a 

estrutura de apoio à navegação de recreio. 

•	 Rotas de navegação: Em uma primeira análise, pode parecer que as regi-

ões costeiras se assemelham a extensas áreas trafegáveis, em que a rota 

de navegação entre dois lugares pouco se distancia de uma linha reta 

traçada entre estes dois pontos, como ocorre em áreas oceânicas. 

Na realidade, dependendo do calado da embarcação, pode existir uma infi-

nidade de rotas efetivas de navegação, estejam estas delimitadas em cartas 

náuticas ou apenas no saber tradicional das comunidades pesqueiras. Estas 

rotas podem ser definidas levando-se em conta fatores como a batimetria, 

as correntes e os tipos de fundo da região em questão.

A maricultura pode demandar, dependendo dos sistemas de cultivo utiliza-

dos, grandes extensões da área, ocasionando conflitos de usos decorrentes 

da utilização do espaço costeiro. A limitação de uso do espaço costeiro pode 

ser encarada como potencial perda de renda para algumas pessoas que se 

beneficiam do turismo, afetando desde o autônomo que aluga caiaques e o 

dono do quiosque à beira mar, até o município que não recolhe os tributos 

provenientes do dinheiro aportado pelos turistas (FREITAS; BARROSO, 2006).

Por outro lado, há também a possibilidade de interações bastante positivas 

entre a maricultura e as atividades turísticas ou de lazer. A maricultura está 

intrinsecamente ligada ao turismo, pois os turistas são um dos principais 

públicos consumidores de mexilhões e ostras. (PEREIRA, 2012).

Há ainda outro importante segmento econômico que poderá se beneficiar 

da maricultura: o da pesca esportiva. Dentre os segmentos do ecoturismo, 

a pesca esportiva é a que mais cresce no Brasil. Além disso, como dito an-

teriormente, os cultivos possuem o papel de atrair peixes. Esse aumento de 

biodiversidade inclui peixes de interesse comercial ou esportivo, favorecendo 

a geração local de renda a partir de atividades ligadas à pesca esportiva 

(guias de pesca, restaurantes, comércio de iscas-vivas). Por este motivo, a si-

nalização nas áreas de maricultura é de extrema importância, pois barcos que 

possam adentrar o cultivo podem destruir as estruturas de cultivo, causando 

Batimetria: representa as medidas 
de profundidade dos fundos de cor-
pos d’água, tanto marinhos quanto 
de água doce. Algumas vezes é 
considerado o processo de levanta-
mento de profundidade. Por exemplo, 
é comum os técnicos utilizarem a 
expressão “vou fazer a batimetria 
desta baía” para expressa que vai 
fazer o levantamento de profundi-
dades da baia.
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enormes prejuízos tanto para os maricultores quanto para os donos de em-

barcações (SEIFFERT et al., 2005). 

15.2 Dimensão social relacionada à maricultura

Não raro a aquicultura é acusada de desencadear uma série de impactos 

negativos na estrutura social e econômica da região costeira, principalmente 

porque pode ocasionar conflitos de interesse com outras atividades e usu-

ários desses ambientes. De fato, como em qualquer atividade produtiva, a 

maricultura pode gerar impactos sociais negativos se não for desenvolvida 

em harmonia com as comunidades locais. Nos casos em que os conflitos 

acontecem os principais impactos potenciais costumam ser: o deslocamento 

ou eliminação de área extrativista, comprometendo o trabalho de comunida-

des locais; o desrespeito à propriedade comum (ex. alterações nos recursos 

hídricos de modo a comprometer outras atividades econômicas ou de lazer) e 

a descaracterização da cultura das comunidades locais (VALENTI et al, 2000). 

Por outro lado, o crescimento do número de fazendas marinhas no Brasil, 

vem fazendo com que os produtos da maricultura abasteçam restaurantes, 

hotéis, pousadas, redes de supermercado etc., transformando a vida dos 

moradores e dos pequenos aquicultores. Aos poucos, esses produtores aquí-

colas acabam atingindo a condição de pequenos empresários, diminuindo 

a concentração de capital e abrindo novos mercados (MACHADO, 2002). 

Além disso, a produção aquícola exige o planejamento, o monitoramento 

e a avaliação dos resultados, diferentemente das atividades extrativistas, o 

que fomenta o empreendedorismo da atividade (MARIANO; PORSSE, 2003), 

e possibilita a geração de renda adicional, contribuindo para a fixação das 

populações litorâneas nas áreas de origem (MOSCHEN, 2007).

Sob esse aspecto, a maricultura permite incorporar, em diversas fases do seu 

processo produtivo, famílias de pescadores tradicionais, gerando empregos 

e autoempregos e proporcionando-lhes uma alternativa de renda, podendo 

aumentar a qualidade de vida das famílias envolvidas (SODRÉ et al, 2008). 

Outro ponto positivo é que a maioria dos cultivos emprega membros da 

família do maricultor, realizando, por exemplo, o beneficiamento e ensaca-

mento de mexilhões, fazendo com que o faturamento familiar aumente, pois 

a renda proveniente da venda dos moluscos é distribuída entre os familiares 

(FREITAS; BARROSO, 2006). Isso permite que elas não percam sua identidade 

cultural e seu vínculo com o mar (MARIANO; PORSSE, 2003). Este aprovei-

tamento dos pescadores tradicionais na maricultura pode permitir a manu-

tenção do seu "modo de vida", a valorização de seus saberes tradicionais, o 
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fortalecimento da unidade familiar e relações de parentesco e a permanên-

cia do grupo em seu território. 

15.3 Legislação ligada à maricultura
Numa tentativa de resolver estes problemas e conflitos relacionados à ocupa-

ção da região costeira, uma possível solução seria o zoneamento destas áreas. 

Mais especificamente, na maricultura, outras saídas seriam a legalização dos 

parques aquícolas, a liberação de licenças para os cultivos já em operação 

e que estejam funcionando corretamente, e a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Local da Maricultura (PLDM). Todos estes passos tornam-se 

importantes para evitar a ocorrência de conflitos na região litorânea brasileira. 

Resumo
Verificamos nesta aula como a aquicultura e a maricultura envolvem e al-

teram a vida das pessoas, os impactos positivos e negativos da atividade e 

algumas formas de lidar com possíveis problemas e conflitos. Conhecemos 

as normas legais básicas do setor aquícola e possíveis medidas de gestão da 

atividade como o zoneamento de áreas através dos PLDMs.

Atividades de Aprendizagem
1. Dentre os impactos positivos da maricultura, quais são os dois de maior 

destaque?

2. O que são os PLDMs e quais são seus objetivos?

Como o próprio nome já diz, os 
Planos de Desenvolvimento Local 
da Maricultura (PLDMs) são planos 
localizados para o desenvolvimento 
das atividades aquícolas. Eles foram 
instituídos pela Instrução Normativa 
SEAP nº 17 de 22 de setembro de 
2005, e hoje sob a responsabilidade 
do Ministério da Pesca que têm por 
objetivo promover o planejamento 
da atividade utilizando ferramentas 
de microzoneamento numa escala 
municipal, ou quando for o caso, 
promover este planejamento para 
baías, enseadas, lagoas costeiras ou 
estuários.

Para saber mais sobre a compilação 
da legislação aplicada à maricultura 
abaixo seguem Instruções 
Normativas, Lei Portaria, Decreto e 
Resolução que tratam do assunto. 
Neles são apresentados seus 
respectivos artigos, bem como alguns 
comentários pertinentes para o seu 
bom entendimento.

•	Instrução Normativa Interministerial 
nº 6, de 31 de Maio de 2004 

•	Instrução Normativa Interministerial 
nº 07, de 28 de abril de 2005. 

•	Lei nº 11.959, de 29 de junho de 
2009. 

•	Portaria IBAMA nº 145-N, de 29 de 
outubro de 1998.

•	Decreto nº 4.895, de 25 de 
novembro de 2003. 

•	Resolução CONAMA nº 413, de 26 
de junho de 2009.
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Aula 16 – A pesca no Brasil, seus    
 impactos e gestão

Nesta aula apresentaremos uma breve descrição da pesca mari-

nha no Brasil, destacando as características ambientais das regi-

ões pesqueiras, as quais condicionam a produção biológica. Tam-

bém veremos as contribuições da pesca artesanal ou de pequena 

escala e a pesca industrial, os problemas ambientais advindos da 

pesca e algumas medidas de gestão pesqueira. 

Apesar de serem atividades diferentes, a maricultura e a pesca possuem 

algumas características em comum: o mar e seus recursos (peixes, ostras, 

camarões etc.). A pesca é uma atividade de coleta ou captura de organis-

mos marinhos “livres”, fora do cativeiro, enquanto que a maricultura, como 

vimos nas aulas anteriores, é uma atividade de cultivo dos organismos mari-

nhos com diferentes graus de tecnificação, manejo e investimentos.

Figura 16.1: Impacto ambiental na pesca
Fonte: Acervo dos autores

16.1 A produção de pescados marinhos no  
 Brasil
É possível relacionar e monitorar tanto a pesca quanto a maricultura e com-

parar suas produções e seus impactos sobre o meio ambiente. Por esta ra-

zão, estas são atividades-chave quando se fala de gestão costeira. 



Ao analisarmos dados pesqueiros e aquícolas do Ministério da Pesca e Aqui-

cultura (MPA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), podemos notar que a produção de pescado 

proveniente da pesca é tradicionalmente maior que a da maricultura. Porém, 

a produção pelo cultivo de organismos marinhos vem aumentando ao longo 

dos anos. Já a da pesca encontra-se praticamente estagnada, oscilando a 

produção para cima e para baixo, mas com tendência decrescente em longo 

prazo. A maricultura apresentou uma produção aproximada de 80 mil tone-

ladas em 2006, representando 7,7% da produção total de pescado do Brasil 

e um crescimento de 3,2% comparado com 2005. Esta produção corres-

ponde a um valor estimado de R$ 302.614.500,00 (trezentos e dois milhões 

seiscentos e quatorze mil e quinhentos reais). Por sua vez a pesca marinha 

teve uma produção em 2006 de cerca de 510 mil toneladas, e teve um 

pequeno crescimento entre 2004 e 2005, com 500 mil toneladas e 507 mil 

toneladas respectivamente. No ano de 2010 a produção pesqueira marinha 

do Brasil foi de 580 mil toneladas, representando um aumento significativo 

em relação aos dez últimos anos, mas insustentável segundo pesquisadores 

(CASTELLO, 2010). A interpretação de insustentabilidade se dá devido ao 

aumento expressivo do “esforço pesqueiro”, termo utilizado para expressar 

a relação da produção em quilogramas de pescados versus o número de 

dias gastos para pescar esta produção. Os cientistas já perceberam a longo 

tempo que a cada ano temos que aumentar o número de dias de pesca para 

capturar cada vez menos. Quando isso ocorre. dizemos que as populações 

de pescados estão em sobrepesca. 

Em relação aos cultivos marinhos, os dados do Ministério da Pesca e aqui-

cultura sobre a maricultura mostram que o Nordeste foi o maior produtor de 

aquícola (79,2% do total produzido) em 2010. Em seguida, concentram-se 

as regiões Sul, Sudeste e Norte, as quais somadas representam 20,8% do 

total produzido pela aquicultura marinha.

16.2 Características regionais e a pesca no  
 Brasil
A Região Norte compreende o litoral e plataforma dos estados do Amapá 

e Pará, onde podemos encontrar as mais extensas áreas de manguezais do 

Brasil, estes sob a grande influência da descarga do Rio Amazonas, cuja 

zona de influência no mar chega a mais de 100 km da costa. É uma região 

de alta produtividade onde 36 espécies de peixes marinhos, 4 de crustáceos 

e 2 de moluscos são exploradas pelas pescarias artesanais (predominantes) 

e industriais (CASTELLO, 2010). A captura desta região em 2007 foi de 72 

mil toneladas, representando 13,3% da produção marinha total do país. 
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As principais espécies são a pescada-amarela, pescadinha-gó, pargo, serra, 

gurijuba e quatro espécies de tubarões. 

A Região pesqueira Nordeste inclui o trecho de plataforma continental entre 

o Maranhão à Bahia. A área é banhada pela corrente Equatorial e Corrente 

do Brasil. Estas correntes possuem águas quentes, com salinidades altas e 

baixa concentração de nutrientes. Ao longo da costa desta região ocorrem 

os maiores ecossistemas recifais do Brasil, tanto os de corais quanto os de 

arenito, além de pequenos estuários com manguezais. A produção pesquei-

ra da região Nordeste representou em 2007 28,8% da produção pesquei-

ra nacional e 41,7% do valor total. As principais espécies pescadas são: a 

manjuba, agulhinhas e sardinhas, o budião, a boca-torta, o cioba, o biquara, 

além de moluscos e os crustáceos de alto valor comercial, como as lagostas 

e os camarões rosa e branco. 

A Região Sudeste engloba as costas dos estados de Espirito Santo, Rio de 

Janeiro e São Paulo. É uma costa heterogênea, composta de plataforma com 

largura variável (8-246 km), com topografia acidentada e presença das ilhas 

oceânicas de Trindade e Martins Vaz na parte ao norte. Nesta faixa, ocorre a 

presença de recifes de coral e fundos de algas calcárias e baixa produtividade 

biológica. A partir do Rio de Janeiro, ocorre o afloramento das águas de fun-

do da Água Central do Atlântico Sul - ACAS, muito fria e rica em nutrientes - 

evento definido como ressurgência - e a produtividade biológica aumenta. A 

produção pesqueira desta região representou 25,5% da produção marinha 

nacional (2007) e 22,3% em valor econômico. A indústria representa 62% 

da atividade enquanto que a pesca artesanal representa 38%. A sardinha-

-verdadeira, o bonito-listrado, a albacora-laje, corvina, pescada, castanha, 

merluza, linguados e diferentes espécies de camarões são as mais represen-

tativas na pesca da região. 

A Região Sul compreende os litorais dos estados do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul, os quais apresentam plataformas costeiras são pouco 

íngremes, ocorrem grande formações de manguezais em estuários e lagu-

nas costeiras, as praias retilíneas e com cordões de dunas e lagoas costeiras. 

A região também é influenciada pelas águas da ACAS, porém não ocorre a 

ressurgência. A produtividade biológica dessa região é alta, devido aos apor-

tes continentais, de Água Sub-Antárticas e da ACAS. A produção industrial 

do arrasto de fundo e de superfície da Região Pesqueira Sul é a maior do 

país, além de apresentar outros tipos de petrechos, tais como o espinhel e 

vara e isca-viva. As capturas da Região representaram, em 2006, 32,3% do 

total nacional e 19,9% em valor econômico (CASTELLO, 2010). As principais 
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espécies de peixes capturadas nesta região são: a sardinha-verdadeira, o 

bonito-listrado, a albacora-laje, corvina, tainha, anchova entre outras, e de 

crustáceos, os camarões rosa e sete-barbas (HAIMOVICI et al, 2006; ISSAC, 

2006; (CASTELLO, op cit).

16.3 Os problemas das pescarias no Brasil
A pesca é uma das principais fontes de alimentação de populações pesquei-

ras ao longo de toda a costa brasileira. Na região costeira mais rasa, ocorre 

a maior concentração de nutrientes e produtividade (BRANDINI et al., 2007: 

BRANDINI et al., 2000) e a maior diversidade. E é nesta área que vivem e 

convivem a pesca artesanal e a industrial. Sabe-se que temos cerca de 962 

espécies de peixes exploradas, sendo 868 de peixes ósseos (teleósteos) e 

94 de peixes cartilaginosos (elasmobrânquios, os tubarões). Além de várias 

espécies de tubarão ameaçadas de extinção, alguns tipos de pesca, como a 

pesca de arrasto, destroem habitats e reduzem a biodiversidade de vastas 

áreas da costa (Silva, 2005: SILVA, 2001). 

Em relação à produção, as pescarias apresentam sinais de sustentabilidade 

comprometida e também está ocorrendo a pauperização das comunidades 

de pescadores tradicionais (CASTELLO et al, 2009). Assim, são necessárias 

medidas de gestão para reduzir os impactos e recuperar os estoques captu-

rados. Algumas soluções, embora mais demoradas para serem implantadas, 

como a criação de áreas marinhas protegidas o ordenamento pesqueiro atra-

vés de áreas de exclusão da pesca e o zoneamento marinho, apresentam um 

grande potencial. 

16.4 Quotas individuais transferíveis
Assim como em outros tipos de exploração de recursos naturais, as pescarias 

sem nenhuma regulação ou regras de apropriação dos recursos, se enquadra 

no contexto da “tragédia dos comuns”. Este termo foi criado por Hardin em 

1968, citado por Townsend et al (2004) para mostrar as consequências inevi-

táveis da sobrexploração de recursos, e a geração de resultados catastróficos 

como o colapso dos recursos naturais e consequentemente das atividades 

econômicas. A principal causa deste fenômeno socioeconômico e ambiental 

é atribuída à falta de direitos de propriedade sobre os recursos. 

Uma forma de amenizar este problema é a adoção de direitos de proprie-

dade sobre os recursos pesqueiros através da definição de quotas (limites) 

individuais transferíveis. Esta medida já tem sido usada em vários países e 

tem promovido o uso eficiente dos recursos pesqueiros, aumentando a pro-

dutividade, reduzindo custos operacionais e aumentando a lucratividade. 
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Além disso, esta estratégia tem promovido a recuperação de estoques sobre 

grande pressão ou em colapso. 

Resumo
Nesta aula pudemos apreciar aspectos da pesca marinha no Brasil, os proble-

mas ambientais de algumas pescarias e os impactos nos sistemas  biológicos 

e na sociedade. Também verificamos a importância da pesca artesanal ou 

de pequena escala para a estabilidade social e ambiental na zona costeira, 

as contribuições econômicas da pesca industrial e artesanal, os problemas 

ambientais advindos da pesca e algumas medidas de gestão pesqueira. 

Atividades de Aprendizagem
1. Quais são as principais características da produção pesqueira em sua região

2. Discuta os problemas da sustentabilidade da pesca no Brasil e as implica-

ções para as comunidades tradicionais de nossa costa.

3. Descreva o conceito de Quotas Individuais Transferíveis.

4. Liste 5 desafios para o desenvolvimento sustentável da pesca no Brasil.
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Aula 17 –  Ecoturismo: conceitos e relevância 
para a gestão costeira

Nesta aula estudaremos o que é o ecoturismo e os principais lo-

cais propícios ao desenvolvimento desta atividade, a importância 

do ecoturismo no Brasil e quais atividades envolvem o ecoturismo 

em áreas costeiras. 

O conceito de ecoturismo é relativamente recente, pois foi no início década 

de 1980 que esta atividade turística em áreas naturais ganhou destaque. 

Veremos a seguir a sua importância para a gestão costeira e os impactos 

gerados com esta prática.

17.1 O que é o ecoturismo?
Em 1994, o Governo brasileiro publicou as diretrizes para uma Política Nacio-

nal para o Ecoturismo, onde o ecoturismo foi definido como: um segmento 

da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural 

e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

-estar das populações envolvidas (BRASIL, 1994).

Nessa definição verificamos um ponto chave para esta atividade, utilizar de 

forma “sustentável” os recursos naturais. 

17.1.1 Impactos do ecoturismo 
O ecoturismo pode gerar muitos impactos positivos, dentre eles podemos 

destacar: a) geração de emprego, renda e incentivo econômico para região; 

b) estímulo à comercialização de produtos locais; c) sensibilização de turistas 

e da população com relação a proteção do meio ambiente.

Porém, alguns pontos negativos podem ocorrer como a transformação da 

paisagem; aumento na geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos; sur-

gimento de povoados não planejados e favelização. Estes pontos negativos 

podem ser contornados com bons programas de gestão pública que visem à 

proteção do meio ambiente e organizem os problemas sociais. 

17.1.2 Ecoturismo no Brasil
O Brasil possui uma geografia favorável ao desenvolvimento do ecoturismo 

em todas as regiões do país, cada uma com a sua característica. Nosso país 

Embratur: é a autarquia especial do 
Ministério do Turismo responsável 
pela execução da Política Nacional 
de Turismo no que diz respeito 
à promoção, marketing e apoio 
à comercialização dos destinos, 
serviços e produtos turísticos 
brasileiros no mercado internacional. 
(FONTE: http://www.turismo.gov.br/
turismo/o_ministerio/embratur/)



possui a maior diversidade do mundo, áreas naturais de grande relevância, 

portanto possui um grande potencial ecoturístico. 

No Brasil, em várias regiões são desenvolvidos projetos de ecoturismo, por 

exemplo, em Bonito (MS), na Chapada Diamantina (BA), na Chapada dos 

Guimarães (MT), na Chapada dos Veadeiros (GO), nas regiões de Manaus 

(AM), em Fernando de Noronha (PE), em Lagamar (SP), no litoral sul da Bahia, 

no Pantanal (MS/MT), na Serra Gaúcha (RS), na Serra do Mar (SP), no Vale do 

Ribeira (SP) e em diversas regiões do litoral nordestino e do interior do país.

Como vimos, o Brasil é rico em opções de ecoturismo, porém é muito im-

portante sabermos utilizar estes espaços sem degradar o meio ambiente. 

Portanto, sempre que nos envolvemos na organização ou visitamos espaços 

de ecoturismo, devemos primeiramente ter em mente que a preservação 

daquele ecossistema é essencial para a sua preservação.

Para evitar a transformação da paisagem, alguns programas de educação 

ambiental devem ser desenvolvidos junto à gestão da área a ser explorada, 

como evitar a retirada de espécies locais e a geração de grande volume de 

resíduos sólidos. 

17.2 Ecoturismo costeiro
Quando falamos em ecoturismo costeiro, estamos nos referindo a todas as 

atividades de ecoturismo desenvolvidas nas áreas costeiras. Nessa linha pode-

mos incluir o turismo de pesca, o turismo náutico, e o turismo de sol e praia. 

O desenvolvimento do turismo em áreas costeiras pode ser muito positivo 

em alguns aspectos, como a geração de renda para a população local, po-

rém pode causar sérios prejuízos aos ecossistemas, como o desequilíbrio nas 

cadeias alimentares. 

Outro segmento importante é o turismo náutico que envolve diversas ativi-

dades como: navios de cruzeiros, embarcações de passeio de turistas e bar-

cos conduzidos pelos proprietários. Todas estas atividades são largamente 

desenvolvidas no Brasil, devido à extensão do nosso litoral, a exploração do 

turismo no litoral é vasta, sendo fonte de renda de muitas famílias e ativida-

de econômica de muitos municípios.

As belas paisagens naturais do Brasil faz do país ser conhecido mundial-

mente por suas exuberantes praias, segundo a Embratur, 60% dos turistas 

internacionais visitam o litoral brasileiro (BRASIL, 1994).

Cadeia alimentar é o 
percurso de matéria e 

energia em vários níveis 
tróficos, ou seja: a cada 

grupo de organismos com 
necessidades alimentares 

semelhantes quanto à fonte 
principal de alimento.

Fonte: http://www.
brasilescola.com/biologia/

cadeia-alimentar.htm
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As condições climáticas favorecem a que o turista aproveite muito o sol e 

as praias brasileiras. Contudo, é neste seguimento do turismo de sol e praia 

que vem as maiores dificuldades em desenvolver um turismo sustentável. 

A falta de infraestrutura e, da preocupação com o meio ambiente, causam 

diversos problemas. Devido ao aumento no número de pessoas no litoral 

principalmente em determinadas épocas do ano, há um aumento no volume 

de esgoto gerado, este muitas vezes acaba sendo despejado em rios que 

desembocam no mar, acarretando a contaminação deste. 

No desenvolvimento do ecoturismo é necessário considerar algumas caracte-

rísticas das zonas costeiras, como a) área constituída por ecossistemas mais frá-

geis; b) manguezais, recifes de corais e algas marinhas são os responsáveis pela 

maioria da produção marinha e costeira, assim como, pela estabilidade costeira 

e pela qualidade da água do mar; c) é uma região com muitos usuários devido a: 

à pesca, à aquicultura e maricultura, ao turismo e à recreação, assim verifica-se 

a importância do constante conflito entre uso da terra e dos recursos naturais.

Portanto, verificamos os potencias de ecoturismo e a importância do de-

senvolvimento de forma correta destas atividades afim de que não ocorram 

problemas ambientais. O homem pode desfrutar do que a natureza oferece, 

porém não degradá-la, é necessário um equilíbrio. 

O turismo da pesca, se promovido de forma desordenada, pode ser uma 

das maiores ameaças as áreas costeiras, devido às sérias consequências am-

bientais que podem ocorrer. É importante o levantamento de informações a 

respeito da estimativa da quantidade de peixes existentes locais assim como 

a dinâmica reprodutiva da ictiofauna. 

Resumo
Nesta aula conhecemos o conceito de ecoturismo, como esta atividade pode 

ajudar no desenvolvimento sustentável de regiões, possíveis impactos am-

bientais e potenciais para a costa do Brasil. O Brasil é um país com uma vasta 

região costeira, portanto muito propicio ao desenvolvimento do ecoturismo. 

Porém detentor da maior biodiversidade do mundo, sendo assim de extrema 

importância ações de proteção da fauna, flora e dos recursos naturais. 

As ações de ecoturismo na região costeira envolvem o turismo náutico, da 

pesca, de sol e praia. Nosso litoral é visitado por turistas do mundo todo 

durante o ano inteiro. Portanto, ações que protejam nossos ecossistemas 

são importantes. 

Ictiofauna é o conjunto das espé-
cies de peixes que existem numa 
determinada bacia hidrográfica.
Fonte:http://www.pchparacambi.
com.br/sustentabilidade/acoes-de-
senvolvidas/pch-paracambi-realiza-
resgate-de-fauna-e-ictiofauna
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Atividade de aprendizagem
1. Faça uma breve pesquisa das regiões próximas ao seu município de eco-

turismo do Brasil. Verifique se há programas de educação ambiental e se 

as atividades estão sendo desenvolvidas de forma sustentável.
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Aula 18 – Ecoturismo costeiro no Brasil

Esta aula tem o objetivo de demonstrar a situação do ecoturismo 

nas zonas costeiras brasileiras. Assim como conhecer os principais 

locais e como é realizado o gerenciamento destas áreas costeiras 

no Brasil.

Não há dúvidas de que o potencial do Brasil para o desenvolvimento do 

ecoturismo em áreas costeiras é enorme, pois são aproximadamente 7.400 

quilômetros de litoral. 

18.1 O desenvolvimento do ecoturismo   
 costeiro no Brasil
O desenvolvimento do ecoturismo é importante para economia de algu-

mas regiões costeiras brasileiras, uma vez que todo ano milhares de turistas 

vindos de outros países visitam as belas praias brasileiras, e o movimento 

de brasileiros entre as regiões nordeste, sudeste e sul, também ajuda nas 

economias locais.

Porém, todas estas regiões devem ser exploradas de forma sustentável. No 

Brasil, em algumas praias no estado da Paraíba, por exemplo, a luz elétrica 

ainda não chegou. Talvez haja falta de vontade política em relação a in-

vestimentos em infraestrutura, mas há um fundo de preocupação com a 

preservação daquela área. Desta forma, o turista tradicional acostumado a 

uma sólida estrutura física, permanece menos tempo e assim pode-se evitar 

a degradação da paisagem. Já outras regiões, como Porto de Galinhas no 

município de Ipojuca em Pernambuco, investiram fortemente no desenvol-

vimento das atividades turísticas, como mergulho, passeios de jangada, e 

este fluxo de turistas gera renda para famílias da região. Contudo, estas 

atividades são desenvolvidas respeitando as leis da natureza, como o fluxo 

das marés e o período de reprodução dos peixes.

18.2 Boas práticas do ecoturismo em áreas  
 costeiras 
Não há dúvidas de que arquipélago de Fernando de Noronha seja o melhor 

exemplo de ecoturismo em regiões costeiras no Brasil. 



A região possui uma gestão que visa à preservação da fauna, flora e dos 

recursos naturais. São apenas 3.500 habitantes, e uma estrutura de hotéis, 

pousadas e restaurantes que promovem um turismo desenvolvido de forma 

que o homem tenha um encontro equilibrado com a natureza. 

Figura 18.1: Belezas e riquezas do Arquipélago de Fernando de Noronha – PE 
Fonte: Acervo dos autores

Um importante projeto é a cobrança da taxa de preservação ambiental, ins-

tituída pela lei estadual no. 11.704 de 1999, que estabelece o tempo de per-

manência na ilha para os turistas e para embarcações que, no caso recebe o 

nome de taxa de ancoragem. 

Outras ilhas em toda área costeira do Brasil são utilizadas para fins turísticos, 

do sul ao norte, com o intuito de preservar a natureza. Nesse contexto pode-

mos citar também a Ilha do Mel no Paraná. Na ilha também há restrições, por 

exemplo, não é permitido veículos e há um limite de 5.000 visitantes por dia, 

bem como a falta de iluminação pública, o que não afeta em nada a tranqui-

lidade de quem que apenas descansar e apreciar a natureza neste paraíso.

São estas ações de gestão que ajudam com que possa ser desenvolvido o 

ecoturismo, mas não ocorra degradação da paisagem para que a fauna e a 

flora sejam preservadas. 

18.3 A inserção do ecoturismo no    
 gerenciamento costeiro 
O ecoturismo deve fazer parte do planejamento e da gestão de áreas costeiras 

para que se desenvolva de forma sustentável. Portanto, é necessária a inserção 

do ecoturismo nas políticas públicas e em todas as fases da gestão costeira. 

Ao longo da costa brasileira há iniciativas de ajudam a inserir o turismo nas 

questões ambientais e consequentemente na gestão costeira. Um exemplo 

disso é o projeto TAMAR, que desenvolve ações para a conservação das 
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várias espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil. Este projeto 

promove sensibilização e a educação ambiental para residentes e turistas, 

incluindo crianças e adultos.

Hoje o projeto TAMAR já conta com 12 centros de visitações localizadas de 

norte a sul do Brasil em regiões costeiras ajudando na preservação das tartaru-

gas e mostrando aos turistas a importância da conservação das zonas costeiras. 

Podemos citar outros projetos ambientais que proporcionam turismo e edu-

cação ambiental, juntamente com programas de proteção de espécies. Com 

esta concepção temos: o Projeto Baleia Franca, o Projeto Peixe Boi, o Projeto 

ProMero, o Projeto Golfinho rotador, o Projeto Baleia Jubarte, dentre outros. 

Além de projetos com foco na conservação de espécies bandeira, existem 

projetos mais abrangentes que promovem a conservação da biodiversidade 

marinha de forma mais ampla. Este é o caso do Programa REBIMAR, de-

senvolvido pela Associação MarBrasil em parceria com o Instituto Federal do 

Paraná. O projeto foi o primeiro no Brasil a receber uma Licença Ambiental 

para a instalação de recifes artificiais de concreto no fundo marinho do esta-

do do Paraná. Hoje são milhares de estrutura impedindo a pesca de arrasto e 

ordenando os usos marinhos neste Estado, além de ajudar na conservação do 

Mero, um peixe de grade porte que está ameaçado de extinção (Figura 18.3). 

Espécies bandeira: São as espé-
cies carismáticas reconhecidas e 
admiradas pela população em geral. 
Elas chamam a atenção da socie-
dade e despertam o interesse pela 
conservação.

Figura 18.2: Imagem do Mero (Epinephelus itajara) nos recifes artificiais 
instalados no mar do estado do Paraná. 
Foto: João Adalberto Pereira (2007). 

João Adalberto Pereira
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Mas o que chama a atenção deste projeto é o efeito que ele teve no turis-

mo regional. Antes da instalação dos recifes de concreto e de duas balsas 

de ferro no fundo marinho do Paraná, quase não existiam atividades de 

mergulho autônomo contemplativo. Logo após a instalação das estruturas e 

colonização por espécies, incluindo o Mero (Epinephelus itajara). Operadoras 

de mergulho iniciaram suas atividades no estado, desistindo de operar em 

outras regiões (SILVA, 2006).

Resumo
O Brasil é um país privilegiado quando falamos de áreas costeiras, pois seus 

mais de 8.000 quilômetros de litoral propiciam diversas atividades turísticas, 

movimentando a economia de inúmeros municípios. Há regiões que conse-

guem desenvolver uma boa gestão das áreas e aliar o ecoturismo, as quais 

têm áreas preservadas utilizadas de forma sustentável. Assim, podemos per-

ceber a importância das atividades de ecoturismo para o desenvolvimento 

sustentável costeiro e como as atividades de conservação fazem parte impor-

tante da economia do turismo costeiro.

Atividade de aprendizagem
1. Selecione uma área costeira de preferência que você já tenha visitado e 

elabore um miniprojeto de ecoturismo considerando o objetivo do proje-

to e a forma de operação. Não se esqueça do principal sentido do ecotu-

rismo: utilizar os recursos costeiros de forma sustentável. 

Para conhecer mais sobre projetos 
ambientais que tiveram impactos 

positivos sobre o turismo regional 
vejam os exemplos abaixo:  

TAMAR acesse: http://www.tamar.org.br/
MarBrasil acesse: http://marbrasil.org
Pro-Mero acesse: http://marbrasil.org/

home/detalhes/3122/Galeria-de-Videos
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Aula 19 – Educação ambiental 

Nesta aula vamos aprender sobre a Educação Ambiental e como 

ela vem se tornando uma ferramenta de busca de apoio e partici-

pação dos diversos segmentos da sociedade frente aos impactos 

socioambientais e às crescentes pressões humanas nos ambientes 

naturais e urbanos. 

É dever de cada cidadão entender os processos naturais e humanos e as 

consequências desses no ambiente onde vive, já que é dessa relação e desse 

entendimento que depende a sobrevivência do homem e do planeta terra. 

Cuidar do mundo em que vivemos é responsabilidade de todos e a Educação 

Ambiental torna-se uma ferramenta eficiente para disseminar essa ideia.

Figura 19.1: Educação ambiental.
Fonte: Acervo dos autores

19.1 O que é educação ambiental
Existem diversos conceitos de Educação Ambiental na literatura. Um concei-

to bastante completo e de fácil compreensão para aqueles que estão inician-

do sua caminhada no estudo da Educação Ambiental é o proposto por Dias 

(2000, p. 23), que diz que, 

Educação ambiental é um processo permanente no qual os indivíduos 

tomam consciência do meio ambiente onde estão inseridos e adquirem 

conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinação que os 

tornam aptos a agir e resolver problemas ambientais, presentes e futuros.



A Educação Ambiental apresenta-se então como uma forma dinâmica de se 

obter conhecimentos, levando em conta o local onde a pessoa está inserida 

e os problemas ambientais que ocorrem neste local. Assim, a realidade de 

vida de cada pessoa se torna o passo inicial e o ponto fundamental para a 

incorporação de conteúdos e habilidades direcionadas ao bom convívio do 

sujeito não só com o ambiente onde está inserido, mas com outros seres 

humanos e com a sociedade como um todo.

19.2 O processo histórico da educação   
 ambiental
Desde a Revolução Industrial, nosso planeta foi atingido por fortes impactos 

nas relações do homem com a natureza. Com o passar do tempo, estes impac-

tos foram aumentando, sendo percebidos e chamaram a atenção de vários seg-

mentos da sociedade para a exaustão dos recursos naturais e fontes de ener-

gia, bem como o comprometimento da vida em sociedade. A partir de então 

começaram a ser discutidos modelos de desenvolvimento sustentável pautados 

de forma equilibrada nos parâmetros ambientais e socioeconômicos. Confira, a 

seguir, os eventos mais significativos na História da Educação Ambiental:

1962 – Rachel Carson publicou o Livro “Primavera Silenciosa”, que foi a 

primeira crítica mundialmente conhecida dos efeitos ecológicos da utiliza-

ção generalizada dos insumos químicos e do despejo dos dejetos industriais 

no ambiente. Durante os anos 70, vários outros autores estenderam essas 

críticas para outros problemas ambientais decorrentes da ação do homem.

1972 – O Clube de Roma – grupo de pessoas ilustres que se reúniam para de-

bater assuntos relacionados a política, economia internacional e, sobretudo, ao 

meio ambiente e o desenvolvimento sustentável – publicou um relatório chama-

do “Os limites do crescimento” no qual se fazia uma previsão bem pessimista 

do futuro da humanidade, caso as bases do modelo de exploração não fossem 

modificadas. Também, a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou em Es-

tocolmo, Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano. 

Nessa conferência, que teve como preocupação central a degradação do meio 

ambiente e a necessidade de uma limitação ao crescimento sem controle, foi 

criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Essa 

Conferência marca oficialmente o surgimento da Educação Ambiental.

1975 – A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultu-

ra (UNESCO) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNU-

MA) lançaram o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), com 

a expectativa de dar possíveis respostas aos problemas ambientais.
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1977 – Aconteceu a Conferência Intergovernamental de Educação Ambien-

tal em Tbilisi, ex-União Soviética, onde foram definidos objetivos e estraté-

gias para a Educação Ambiental. A Conferência de Tbilisi, é considerada um 

dos mais importantes eventos para a Educação Ambiental Mundial e suas 

definições continuam sendo adotadas até hoje por todo o planeta.

1992 – Ocorre a conferência das nações unidas sobre o meio ambiente de 

desenvolvimento – ECO92 – e o Fórum Global – Fórum Internacional de 

Organizações Não-governamentais e movimentos sociais, no Rio de Janeiro.

1996 – É Promulgada a ei de Diretrizes e Bases para a Educação, que reafir-

ma os princípios definidos na Constituição com relação à Educação Ambien-

tal, definindo que “ a Educação Ambiental” será considerada na concepção 

dos conteúdos curriculares de todos os níveis de ensino, sem constituir disci-

plina específica, implicando desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de 

conservação ambiental e respeito à natureza, a partir do cotidiano de vida, 

da escola e da sociedade”.

1997 – Conferência Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência 

Pública para a Sociedade – Organizada pela UNESCO em Thessaloniki na 

Grécia, foi um dos eventos mundiais pós-ECO-92 mais importantes para a 

Educação Ambiental. Dentre as várias recomendações, destacam-se: 

•	 Que os governos e líderes mundiais honrem os compromissos já assumidos 

durantes as conferências da ONU e deem a Educação os meios necessários 

para que cumpra seu papel na busca de uma futura sustentabilidade;

•	 Que as escolas sejam encorajadas e apoiadas para que ajustem seus cur-

rículos em direção a um futuro sustentável;

•	 Que todas as áreas temáticas, inclusive as Ciências Humanas e Sociais, 

devem incluir as questões relacionadas ao meio ambiente e desenvolvi-

mento sustentável;

•	 Que todos os atores sociais contribuam para a implementação do capí-

tulo 36 da agenda 21.

Fonte: www.ambiente.sp.gov.br/wp-content/uploads/cea/Decl.Thessaloniki.pdf. Acesso em 13/05/2013

1999 – É instituída por Lei a Política Nacional de Educação Ambiental. De 

acordo com ela, fazem parte dos princípios básicos da educação ambien-

tal: a) enfoque holístico, democrático e participativo; b) concepção do meio 

ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio 

Muitos movimentos de 
oposição surgiram nos anos de 
1970, como crítica ao modelo 
dominante de desenvolvimento 
industrial e agrícola mundial, 
e dos seus efeitos econômicos, 
sociais e ecológicos. Durante o 
questionamento de conceitos 
como “progresso” e “crescimento 
econômico”, começam a aparecer 
termos como sustentabilidade e 
desenvolvimento sustentável.
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natural, socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade; c) 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; d)  permanente avaliação crí-

tica do processo educativo; e) abordagem articulada das questões ambientais 

locais, regionais, nacionais e globais; f) vinculação entre a ética, educação, 

trabalho e as práticas sociais; g) reconhecimento e o respeito à pluralidade e 

à diversidade individual e cultural. Já os principais objetivos fundamentais 

da educação ambiental definidos na referida lei (entre outros) são os seguin-

tes: a) democratização das informações; b) fortalecimento da consciência 

crítica sobre a problemática social e ambiental; c) incentivo à participação 

individual e coletiva, de forma permanente e responsável na preservação 

do meio ambiente; d) fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos 

povos e solidariedade; e) desenvolvimento de uma compreensão integrada 

do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações.

2002 – Realizado em Johannesburgo o Encontro da Terra, também chamado 

Rio+10, com a finalidade de se avaliar as decisões tomadas na Conferência 

do Rio em 1992.

2012 – O Rio de Janeiro se torna novamente o cenário de uma Convenção, 

agora a chamada Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sus-

tentável, também conhecida como Rio+20, que teve como objetivo a discussão 

sobre a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável.

19.3 Educação ambiental formal e não   
 formal
A Educação Ambiental pode ser dividida em Educação Ambiental Formal e 

Informal. A Educação Formal envolve estudantes em geral, desde a educa-

ção infantil até a Pós-graduação, além de professores e demais profissionais 

envolvidos em cursos de treinamento em Educação Ambiental. Acontece 

geralmente em escolas, universidades e cursos de capacitação. Já a Educa-
ção Informal envolve todos os segmentos da população, como por exem-

plo: grupos de mulheres, de jovens, trabalhadores, políticos, empresários, 

associações de moradores, profissionais liberais, dentre outros. Pode acon-

tecer nos mais diversos locais, como unidades de conservação, zoológicos, 

museus, jardins botânicos, empresas, programas de televisão, entre outros, 

geralmente fora das fronteiras e responsabilidades da escola e pode ser pro-

movida por ONGs ou outros grupos da sociedade civil organizada.
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19.4 Entendendo as abordagens multi, inter  
 e trans disciplinares
Se entendermos por disciplina o conjunto de conhecimentos específicos 

quem têm as suas características próprias no terreno do ensino e da forma-

ção, podemos partir daí para entender os conceitos de multi, inter e trans-

disciplinaridade. Dentro da Educação Ambiental formal nos dias de hoje, a 

maior parte das ações são ações multidisciplinares, mas nada impede que 

outras formas sejam almejadas.

Multidisciplinaridade: Consideramos multidisciplinaridade a justaposição 

de disciplinas diversas, as vezes sem aparente relação entre elas, para a reso-

lução de um problema. Aqui existe um tema em comum, mas sem relação 

nem cooperação entre as disciplinas. Cada uma aparece com a sua metodo-

logia própria e não há um resultado integrado.

Interdisciplinaridade: Ainda permanecem os interesses próprios de cada 

disciplina, porém, se busca a solução de problemas através da articulação 

com outras disciplinas e existe a tentativa da aplcação de uma metodologia 

comum a todos.

Transdisciplinaridade: A Transdisciplinaridade é uma etapa seguinte e su-

perior a interdisciplinaridade, onde não há como separar as diferentes dis-

ciplinas, pois existe uma relação íntima de troca e dependência entre elas, 

quase que se tornando uma mesma.

19.5 Principais atributos para a formação  
 voltada à questão ambiental
De acordo com a Conferência de Tbilisi, os programas e projetos de trabalho 

em Educação Ambiental devem ser norteados por alguns princípios que são 

utilizados até hoje. São eles:

•	 Considerar o ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos 

naturais e artificiais, tecnológicos e sociais (econômico, político, técnico, 

histórico-cultural e estético);

•	 Construir-se num processo contínuo e permanente, iniciando na educa-

ção infantil e continuando através de todas as fases do ensino formal e 

não formal;

•	 Empregar o enfoque interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de 

cada disciplina, para que se adquira uma perspectiva global e equilibrada;
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•	 Examinar as principais questões ambientais em escala pessoal, local, re-

gional, nacional, internacional, de modo que os educandos tomem co-

nhecimento das condições ambientais de outras regiões geográficas;

•	 Concentrar-se nas situações ambientais atuais e futuras, tendo em conta 

também a perspectiva histórica;

•	 Insistir no valor e na necessidade de cooperação local, nacional e interna-

cional, para prevenir e resolver os problemas ambientais;

•	 Considerar, de maneira clara, os aspectos ambientais nos planos de de-

senvolvimento e crescimento;

•	 Fazer com que os alunos participem na organização de suas experiências 

de aprendizagem,

•	 Proporcionando-lhes oportunidade de tomar decisões e de acatar suas 

consequências;

•	 Estabelecer uma relação para os alunos de todas as idades, entre a sen-

sibilização pelo ambiente, a aquisição de conhecimentos, a capacidade 

de resolver problemas e o esclarecimento dos valores, insistindo espe-

cialmente em sensibilizar os mais jovens sobre os problemas ambientais 

existentes em sua própria comunidade;

•	 Contribuir para que os alunos descubram os efeitos e as causas reais dos 

problemas ambientais;

•	 Salientar a complexidade dos problemas ambientais e, consequentemen-

te a necessidade de desenvolver o sentido crítico e as aptidões necessá-

rias para resolvê-los;

•	 Utilizar diferentes ambientes educativos e uma ampla gama de métodos 

para comunicar e adquirir conhecimentos sobre o meio ambiente, privi-

legiando as atividades práticas e as experiências pessoais.

Fonte: www.mma.gov.br/port/sdi/ea/deds/pdfs/decltbilisi.pdf - Acesso em 13/05/2013

Com base nos princípios acima, vemos que a educação ambiental, tanto 

como processo pedagógico quanto como projeto de engajamento, é uma 

actividade complexa de ensino e aprendizagem que requer preparo e cuida-

dos essenciais para um bom resultado. 
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Resumo
Educação ambiental é uma prática educativa que contribui para a transfor-

mação humana e social e para a preservação e conservação do patrimônio 

natural. É uma forma de estimular a formação de sociedades socialmente 

justas e ecologicamente equilibradas, construídas a partir de responsabilida-

des individuais e coletivas.

Atividades de Aprendizagem
1. Faça uma pesquisa na Internet buscando exemplos de materiais de edu-

cação ambiental para adolescentes. Procure identificar qual foi a aborda-

gem que utilizaram – multi, inter ou transdisciplinar.

2. Reflita sobre os principais problemas ambientais que ocorrem no local 

onde mora e descreva como um trabalho de Educação Ambiental pode-

ria amenizar a situação.
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Aula 20 –  Educação ambiental como  
ferramenta para o desenvolvimento 
sustentável costeiro 

Nesta aula vamos aprender sobre como a Educação Ambiental 

pode ser uma ferramenta importante para a sensibilização e ca-

pacitação da população em geral, os problemas ambientais de 

nossa costa e a importância de “educar educadores” sobre as 

questões do mar. 

Para que haja de fato desenvolvimento sustentável nas costas brasileiras, é 

necessário aprender técnicas e métodos que facilitam o processo de tomada 

de consciência sobre os problemas ambientais e as formas de integração 

com processos de gestão costeira, como veremos a seguir.

20.1 Educação ambiental em Zonas   
 Costeiras

Figura 20.1: Educação ambiental marinha
Fonte: Acervo dos autores.

Atualmente, 13 das 18 maiores cidades do globo estão localizadas em regi-

ões costeiras. Também é importante notar que cerca de 50% da população 

mundial vive a menos de 100 km da costa, e que três em cada quatro das 

chamadas megacidades estão localizadas junto ao mar, o que acaba por 

gerar grande pressão ambiental nos ecossistemas costeiros. Já no Brasil, das 

27 capitais, 13 encontram-se na Zona Costeira.



Sabemos que o crescimento das cidades pode trazer oportunidades financei-

ras, sociais e culturais aos seus habitantes, mas pode também produzir crises 

econômicas e mudanças no comportamento tradicional social e cultural ca-

racterístico das populações menos urbanizadas. Regiões costeiras normal-

mente sofrem o impacto socioambiental do turismo, bem como a atração de 

novos moradores que buscam qualidade de vida, resultando em crescimento 

rápido e desorganizado, longe do conceito de desenvolvimento sustentável. 

Além dos problemas já apontados, temos outros problemas comuns nes-

se cenário de crescimento populacional acelerado e sem um planejamen-

to prévio, como a ausência de saneamento básico, falta de água, poluição 

atmosférica; congestionamento de veículos; intrusão de água marinha nos 

mananciais de água doce; perda de habitat para pássaros, peixes e outros 

organismos; problemas com saúde pública relacionados à contaminação de 

frutos do mar; deterioração do ambiente marinho como área de lazer e tu-

rismo devido a várias fontes de poluição; desenvolvimento de algas nocivas; 

aquecimento global e aumento do nível do mar.

20.2 O turismo e a educação ambiental em  
 Zonas Costeiras
Para a atividade turística é importante termos uma comunidade local que 

entenda que a prática turística possa ser muitas vezes uma aliada do am-

biente quando realizada de maneira racional, com respeito à natureza e a 

cultura local. Isso pode ser alcançado por meio de uma educação ambiental 

com conteúdos específicos para a região costeira.

20.3 Educação ambiental e os processos de  
 gestão costeira
As unidades de conservação fazem parte de uma estratégia de gestão am-

biental que resguarda e preserva dos usos impactantes áreas representa-

tivas do ambiente natural e da biodiversidade. Existem hoje 29 Unidades 

de Conservação protegendo diversos ecossistemas costeiros, incluindo os 

estritamente marinhos. Porém, poucas são as atividades estruturadas e con-

tínuas de educação ambiental nestas unidades. Exceções a este fato são as 

atividades de educação ambiental do Projeto TAMAR (Tartarugas Marinhas), 

no Parque Nacional de Fernando de Noronha e dos Programas REBIMAR 

(Recuperação da Biodiversidade Marinha) e PRO-MERO no Parque Nacional 

Marinho de Currais, no Paraná. 
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20.4  A formação de professores para a   
educação ambiental marinha

Concebemos a formação pedagógica para a educação ambiental marinha 

como uma atividade importante que antecede qualquer ação de educação 

ambiental formal e não formal com jovens. Neste sentido precisamos edu-

car os professores sobre as questões do mar e fornecer o embasamento de 

conhecimentos necessários para que eles possam usar nas escolas, afinal, os 

alunos e suas famílias são os usuários da região costeira. 

Um bom projeto de formação de professores para a educação ambiental 

marinha envolve as seguintes etapas:

•	 Diagnóstico de conhecimento de temas marinhos por professores e das 

abordagens/metodologias de educação ambiental aplicadas na escola;

•	 Avaliação dos conhecimentos específicos dos estudantes;

•	 Desenvolvimento de materiais com conteúdos marinhos, transdisciplinares, 

que se “encaixem” nas práticas do dia a dia dos professores na escola;

•	 Ações de educação ambiental na escola;

•	 Avaliação dos conhecimentos dos estudantes.

Baseando-se nessas premissas, vários países tem promovido a formação de 

professores para a educação ambiental marinha e sobre a cultura e os te-

mas do mar em geral. No Brasil ainda são poucas as iniciativas, mas alguns 

projetos já começam a dar resultados. Por exemplo, em 2012, um projeto 

desenvolvido por uma ONG de conservação ambiental, a Associação Mar-

Brasil, em parceria com o Instituto Federal do Paraná, estruturou matérias 

didáticos e formou cerca de 80 professores da rede pública do Paraná no 

curso denominado “Levando a Região Costeira Parananense para a Sala de 

Aula” . Atualmente, a maioria dos professores capacitados no projeto apli-

cam os conhecimentos adquiridos sobre o mar em suas aulas, mostrando a 

importância da formação de professores como multiplicadores.  
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Resumo
Nesta aula conhecemos o conceito de educação ambiental costeira, uma 

nova especialidade da educação ambiental, e como esta atividade pode aju-

dar promover a formação de cidadãos críticos e conscientes. Abordamos a 

importância de formar professores para educar seus alunos sobre os ecossis-

temas costeiros e ajudar a promover o desenvolvimento sustentável na Zona 

Costeira do Brasil.
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Paraná. 
Foto: João Adalberto Pereira (2007). 

Figura 19.1: Educação ambiental.
Fonte: Acervo dos autores

Figura 20.1: Educação ambiental marinha.
Fonte: Acervo dos autores.
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1. O registro do uso do mar como fonte de recursos para o homem 
é antigo e bem documentado. Nas culturas Pré-incas e Incas exis-
tem registros do uso de conchas como alimento e também como 
dinheiro. Atualmente fazemos vários usos do mar. Assinale abai-
xo a alternativa correta quanto aos usos modernos do mar.

a) transporte e recreação;

b) extração de produtos farmacológicos e joias;

c) minerais e adornos;

d) alimentos e energia

e) todas as anteriores estão corretas.

2. O termo “serviços ecossistêmicos” tem sido amplamente discutido e 
estudado no contexto de meio ambiente e sustentabilidade. Assina-
le a alternativa correta sobre o conceito de Serviços Ecossistêmicos.

a) são serviços prestados por empresas de consultoria ambiental; 

b) serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais são os benefícios tangíveis 

e intangíveis gerados pela natureza para os seres humanos;

c) são serviços que ajudam no desenvolvimento de atividades econômicas 

voltados à exploração de recursos naturais no ecossistema;

d) é toda atividade desenvolvida por pessoas especializadas em Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde em grandes empresas;

e) são todos os eventos ambientais que afetam a vida do homem de manei-

ra positiva e negativa.



3. O mar é rico em bio e geodiversidade e é fonte de inúmeros recursos 
dos quais nos apropriamos e que geram riquezas para o homem. 
Baseando-se no que vimos na Aula 1, leia os itens abaixo e assinale 
com “V” para afirmativas verdadeiras e “F” para a afirmativas falsas. 
Depois selecione a alternativa  correta.

(   ) Os mares e oceanos abrigam a maior biodiversidade do planeta;

(   ) Os oceanos absorvem uma pequena porção do Gás Carbônico emi-

tido na terra e pouca influência no controle da temperatura do pla-

neta; 

(   ) O mar fornece proteína de alta qualidade para populações huma-

nas e para rações animais. 

(   ) Vários produtos do mar são utilizados por nós diariamente sem no-

tarmos. Por exemplo os abrasivos da pasta de dente e o sal; 

(   ) Vários produtos farmacológicos de grande importância para a saú-

de humana foram descobertos em organismos marinhos.

a) V, F, V, V, V

b) F, F, V, V, V

c) V, V, F, F, F

d) F, V, F, V, F

e) V, V, V, V, F

4. Assinale a alternativa correta sobre o termo mentalidade marítima.

a) termo usado para descrever a cultura e a tradição marítima de um povo 

b) termo usado para descrever as características comportamentais de um 

grupo de pessoas que trabalham no mar

c) é a capacidade que os pescadores têm de comunicarem temas referentes 

ao mar

d) termo usado para descrever os conhecimentos e a intuição de grandes 

navegadores

e) todas as alternativas são verdadeiras 

e-Tec Brasil 118 Gestão de Ambientes Costeiros e Aquicultura



5. Assinale a alternativa correta em relação à diferença entre oceanos 
e mares.

a) Oceanos são grandes massas d’água que correm no eixo norte-sul no 

globo terrestre, já os mares se movimentam em círculos em áreas fecha-

das da costa.

b) Oceanos são pequenas massas d’água que se movimentam em círculos 

em áreas fechadas da costa, já os mares correm no eixo norte-sul do 

nosso planeta.

c) o oceano é um grande biossistema regional caracterizado por sua salinidade 

típica e concentração de oxigênio dissolvido estável. O mar é um biossistema 

regional pequeno e com salinidade e oxigênio dissolvido variáveis.

d) Os oceanos são corpos d’água menores que os mares, porém todas as 

características físico-químicas são iguais nos dois casos.

e) Oceanos são grandes corpos d’água salgada afastadas da costa, sem 

influência direta dos continentes e que mantém suas características fí-

sico-químicas. Os Mares são corpos de águas salgadas menores sob in-

fluência  dos continentes que modifica a composição das substâncias 

dissolvidas, alterando suas propriedades físico-químicas. 

6. A Zona Costeira do Brasil é uma unidade territorial que se esten-
de, desde as bacias hidrográficas da planície litorânea, ao longo dos 
8.500 km de costa, e é dividida em faixas, áreas ou zonas específicas. 
A partir do que você aprendeu leia os itens abaixo e assinale com 
“V” para afirmativas verdadeiras e “F” para a afirmativas falsas. De-
pois selecione a alternativa correta.

(   ) a faixa marítima formada pelo mar territorial, possui largura de 12 

milhas náuticas a partir da linha da costa, até a plataforma conti-

nental marinha;

(   ) a Zona Econômica Exclusiva – ZEE, no caso brasileiro, alonga-se até 

200 milhas da costa;

(   ) a Plataforma Estendida pode chegar ao limite de 350 milhas náuticas e 

no caso do Brasil pode representar uma área de 900 mil km2. 

(   ) o conjunto de áreas marinhas compostas pelo Mar Territorial, a Pla-

taforma Continental ou Zona Econômica Exclusiva – ZEE brasileira 

(limite da linha azul interna) e os limites da plataforma estendida 

compõe a ”Amazônia Azul”, termo usado pelo governo brasileiro 

para descrever o grande ambiente marinho-costeiro do Brasil. 
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a) V, F, V, V

b) F, F, V, V

c) V, V, F, F

d) V, V, V, V

e) F, F, V, F

7. Qual é o Oceano que possui a área mais profunda do planeta e qual 
é o nome dado a esta área?

a) Oceano Atlântico e Fossa das Marianas;

b) Oceano Atlântico e Fossa de Porto Rico;

c) Oceano Índico e Fossa de Java;

d) Oceano Pacífico e Fossa das Marianas;

e) Oceano Ártico e Fossa das Ilhas Sandwich.

8. A definição de bioma é:

a) representação da vida por meio de atividades acadêmicas.

b) sistema de áreas naturais que contenham biodiversidade alta. 

c) grande biossistema regional ou subcontinental caracterizado por um tipo 

principal de vegetação ou outro aspecto identificador da paisagem

d) biologia de um ecossistema terrestre ou aquático, identificado em uma 

paisagem diferenciada das demais encontradas em outros países.

e) metodologia de tomada de decisão na gestão das zonas costeiras onde se 

opta por uma opção mais adequada tecnicamente se comparada à outra

9. Selecione a opção que apresenta os dois biomas que possuem as 
maiores áreas contíguas à Zona Costeira brasileira

a) Pampa e Cerrado

b) Amazônia e Caatinga

c) Mata Atlântica e Pampa

d) Mata Atlântica e Amazônia

e) Costa Marajoara e Caatinga   
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10. Quanto aos usos a Zona Econômica Exclusiva é:

a) parte exclusiva da Zona Costeira dedicada apenas a atividades de conser-

vação, sendo proibidas atividades de econômicas;

b) parte exclusiva da Zona Costeira dedicada apenas a atividades econômi-

cas, sendo proibidas atividades de conservação;

c) limite terrestre até o ponto mais a oeste de cada município costeiro onde 

as atividades impactantes já não influenciam na costa e onde podem ser 

autorizadas atividades econômicas; 

d) limite marinho até as 200 milhas náuticas a partir da costa onde só pode 

ser praticada a pesca e a navegação;

e) nenhuma das alternativas anteriores.

11. Segundo a divisão da costa brasileira por Silveira (1964) existem 
quantos trechos?

a) e) são 5 trecho sendo o “Litoral Central” o mais extenso de todos

b) b) são 5 trechos sendo que o “Litoral oriental” vai do Recôncavo Baiano 

ao norte do Espírito Santo

c) são 6 trechos sendo que “Litoral amazônico ou equatorial” e o “Litoral 

nordestino ou das Barreiras” são os únicos localizados no norte e nordes-

te brasileiros 

d) são 5 trechos sendo que o “Litoral sudeste ou das escarpas cristalinas” 

estão localizados na região sul e nordeste do Brasil

e) são 6 trechos sendo que o “Litoral meridional ou subtropical” vai da re-

gião de Laguna à foz do Arroio Chuí.
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12. Ecossistemas são “sistemas que se formam pela influência ou ação 
recíproca que ocorre entre fatores físicos e químicos de um ambiente 
e os organismos vivos nele existentes.” Marque V quando a sentença 
for verdadeira e F quando for falsa. Depois assinale a opção correta:

(   ) Manguezais, costões rochosos e recifes de corais são biomas muito 

vulneráveis a ação do homem.

(   ) Recifes de corais são ecossistemas do ambiente costeiro-marinho. 

Estes são suscetíveis aos impactos da acidificação e das mudanças 

climáticas.

(   ) praias são ecossistemas que não se apresentam associados a outros 

ecossistemas, sendo isolados geograficamente.

(   ) Manguezais são ecossistemas que ocorrem em regiões mais frias, 

enquanto as marismas, que possuem características ecológicas si-

milares aos manguezais estão mais presentes nas regiões tropicais.

a) V, V, F, F

b) F, F, V, V

c) F, V, F, F

d) V, F, V, F

e) F, F, V, F

13. Em relação aos ecossistemas costeiros do Brasil, marque a alternati-
va correta. 

a) O aumento de CO2 na atmosfera causa o esfriamento global e isso provoca 

o branqueamento e a morte dos corais.

b) As zooxantelas são organismos associados aos corais e que podem causar a 

morte das espécies coralinas por que são tóxicas.

c) As restingas que encontramos na beira de muitas praias são de pouca im-

portância para o homem e deveriam ser retiradas para a construção de cal-

çadões.

d) Os costões são considerados uma extensão do ambiente marinho, uma vez 

que sua biota está relacionada ao mar e a adaptações evolutivas para viver 

neste ambiente.

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
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14. Assinale a resposta correta sobre os ambientes de marismas.

a) são ambientes costeiros planos, de baixa energia, salobros e de águas rasas, 

que se desenvolvem na região de entremarés em estuários e lagunas nas 

regiões mais frias do país;

b) caracterizam-se por cobertura vegetal herbácea de influência fluviomarinha, 

dominada pela planta do gênero Spartina;

c) as marismas, ecologicamente equivalentes aos manguezais;

d) são habitats importantes para moluscos, crustáceos, peixes, mamíferos e aves;

e) todas as alternativas estão corretas.

15. O que são os Corais?

a) são organismos marinhos que vivem somente em águas quentes e sofrem 

de uma doença bacteriana causada por Zooxantelas;

b) são estruturas geológicas que afloram do ambiente marinho e formam am-

bientes deposicionais;

c) são invertebrados marinhos que vivem em águas tropicais e estuários do sul 

do Brasil;

d) são organismos do filo Cnidária e a maioria de seus representantes possui 

estruturas calcárias, formando verdadeiras “construções” biológicas deno-

minadas de recifes de coral;

e) todas as alternativas anteriores estão incorretas

e-Tec BrasilAtividades autoinstrutivas 123



16. Em relação aos benefícios que o mar brasileiro traz para nossa econo-
mia, para a sociedade e para a continuidade dos serviços ecossistêmi-
cos podemos afirmar:  
Marque com “V” para Verdadeiro ou “F” para Falso

(   ) é a região responsável por 70% da produção nacional de petróleo;

(   ) o turismo mais intenso é o turismo da zona costeira e gera muitos 

empregos;

(   ) fornece proteína de alta qualidade para populações humanas e 

para rações animais;

(   ) o sal, o ágar, a carragenina, diatomitos das diatomáceas para dentifrí-

cios, entre muitos outros são consumidos em produtos de uso diário;

Agora, assinale a alternativa correta.
a) V, V, V, F

b) V, V, V, V

c) F, F, V, F

d) F, V, V, V

e) V, V, F, F

17. O mar fornece também inúmeros produtos farmacêuticos prove-
nientes de sua biodiversidade. Marque a alternativa CORRETA sobre 
os produtos farmacêuticos descobertos e produzidos a partir de or-
ganismos marinhos.

a) o AZT para tratamento da AIDS foi descoberto em uma esponja;

b) o Ziconotídeo, um anestésico mais forte que a morfina foi extraído de um 

molusco gastrópode;

c) a Citarabina para tratamento da Herpes foi sintetizada a partir da substância 

espongouridina, produzida por uma esponja;

d) a Vidarabina para combate da leucemia mielóide foi extraída de uma espon-

ja marinha;

e) Todas as alternativas estão corretas.
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18. Em relação às ameaças aos ecossistemas costeiros marque a alternati-
va CORRETA

a) Existem impactos diretos e indiretos associados ao meio ambiente costeiro e 

marinho. Estes impactos são chamados de permitidos e ilegais;

b) Os ecossistemas costeiros e marinhos vêm sofrendo pressões do ser humano 

para ocupação de áreas de restinga, supressão de áreas de manguezal para 

cultivo de camarão e caça de espécies como peixe-boi marinho.

c) Os impactos secundários são inexistentes no ambiente costeiro-marinho.

d) Existem diversas pressões sobre a diversidade biológica sejam elas diretas ou 

indiretas, como por exemplo, a criação de Unidades de Conservação;  

e) A instalação de portos, marinas e outras construções a beira mar não cau-

sam impactos pois as estruturas de concreto ou outros materiais ajudam a 

proteger a linha de costa e a biodiversidade.

19. Indique a alternativa correta em relação aos impactos da supressão de 
habitats.

a) a pesca de arrasto provoca impactos significativos nos fundos marinhos con-

solidados como recifes de coral e bancos de ostras;

b) causam menos impactos do que a poluição;

c) são facilmente recuperados pela compensação ambiental;

d) não ocorrem em ambientes costeiros;

e) todas as alternativas anteriores estão incorretas

20. São princípios fundamentais do Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro:

a) aspectos socioeconômicos, de conservação e viabilidade de gestão costeira

b) aspectos de conservação, preservação e divisão equilibrada de atividades

c) aspectos sociais, econômico e desenvolvimentistas

d) todas as anteriores somadas ao bem estar social 

e) todas as anteriores estão corretas.
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21. Os limites da Zona Costeira de acordo com o Plano nacional de Geren-
ciamento costeiro são:

a) o ponto mais a leste dos municípios costeiros e a área da Zona Econômica 

Exclusiva (200 milhas náuticas)

b) o ponto mais a oeste dos municípios que sofrem influência direta dos fenô-

menos ocorrentes na zona costeira e a área do mar territorial distando 12 

milhas náuticas da costa.

c) a área contemplando os biomas contíguos à linha de costa e as 12 milhas 

náuticas referentes ao mar territorial

d) o ponto mais a oeste dos municípios que sofrem influência direta dos fenô-

menos ocorrentes na zona costeira e a área do mar até a profundidade de 

50 metros.

e) nenhuma das alternativas anteriores.

22. O Governo brasileiro é signatário de diversos tratados internacionais 
para a proteção e conservação do patrimônio natural. Assinale a alter-
nativa correta sobre quais são os principais tratados internacionais no 
âmbito do meio ambiente.

a) a RIO+20, a Convenção sobre Áreas Úmidas (RAMSAR) e o Programa Nacio-

nal de Meio Ambiente (PNMA);

b) a Convenção Latino-americana de Meio Ambiente (CLMA) e a Convenção 

Internacional de Meio Ambiente (CIMA);

c) a Convenção Internacional do Clima e Meio Ambiente (CICMA), o Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e a RIO+20;; 

d) a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), a Convenção sobre Áreas Úmi-

das (RAMSAR) e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar 

(CNUDM);

e) a Convenção da Biodiversidade Marinha (CBM), a Convenção sobre Áreas 

Úmidas (RAMSAR) e a Convenção das Nações Unidas sobre o Meio Marinho 

(CNUMM).
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23. Nas alternativas abaixo, qual afirmação está correta sobre a Constitui-
ção Federal Brasileira em relação à Zona Costeira? 

a) a Constituição Federal Brasileira confere à Zona Costeira o status de Patri-

mônio Nacional;

b) a Constituição Federal Brasileira transforma a  Zona Costeira em um Parque 

Nacional; Nacional

c) a Constituição Federal Brasileira garante o uso, apropriação e titularidade de 

áreas marinha a qualquer brasileiro maior de idade;

d) a Constituição Federal Brasileira não trata especificamente sobre a Zona Cos-

teira;

e) nenhuma das alternativas anteriores.

24. Qual alternativa contem as informações corretas para preencher os 
espaços do texto abaixo.

A Convenção das Nações Unidas para os Direitos do Mar 

(CNUDM) permite que os estados costeiros possam apresentar 

limites estendidos da Plataforma Continental para além das (1) 

_____________, até um limite máximo de (2) _____________  (CIRM, 

2009). A soma destas áreas é denominada de (3)_____________, e 

é um programa do governo brasileiro de expansão do território 

marítimo do Brasil

a) (1) 250 milhas náuticas, (2) 300 milhas e (3) Amazônia Azul;

b) (1) 200 km, (2) 300 km e (3) Plataforma Costeira;

c) (1) 12 milhas náuticas, (2) 200 milhas e (3) Plataforma Costeira;

d) (1) 200 milhas náuticas, (2) 350 milhas e (3) Plataforma Costeira;

e) (1) 200 milhas náuticas, (2) 350 milhas e (3) Amazônia Azul;
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25. Para ter sucesso na expansão dos direitos do mar junto à Comissão das 
Nações Unidas para os Direitos do Mar - CNUDM e estender a Zona 
Econômica Exclusiva do Brasil, o Governo Brasileiro envolveu diversas 
instituições em ações do Programa Amazônia Azul. Assinale a alterna-
tiva que contém a lista das instituições relacionadas a este programa.

a) Ministério da Agricultura, INCRA, Marinha do Brasil, Universidade Federal do 

Paraná e Ministério das Relações Exteriores;

b) Marinha do Brasil, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Petrobras e 

universidades brasileiras;

c) Ministério das Relações Exteriores e Marinha do Brasil;

d) Ministério das Relações Exteriores, Marinha do Brasil e INCRA;

e) Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Petro-

bras e Instituto Federal do Paraná;

26. A Zona Econômica Exclusiva brasileira possui uma grande importância 
para nosso país uma vez que 95% de nosso comercio exterior circula 
por este espaço e onde produzimos 88%  do petróleo brasileiro (1). As-
sinale nas alternativas abaixo, qual vertente do Programa Amazônia 
Azul está representada pelo texto grifado.

a) Vertente Científica;

b) Vertente Ambiental;

c) Vertente Econômica

d) Vertente Industrial;

e) Vertente Soberania.

27. São iniciativas adotadas pelo governo brasileiro para apoiar a implan-
tação da Gestão costeira, Marque V quando a sentença for verdadeira 
e F quando for falsa. Depois assinale a opção correta: 

(   ) Projeto ORLA

(   ) Agenda 21

(   ) SIGERCO

(   ) Convenção Ramsar
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 Agora, assinale a alternativa correta:

a) V, V, F, V

b) F, V, V, V

c) V, V, V, F

d) F, F, V, F

e) V, F, V, F

28. Assinale a alternativa correta sobre os diplomas legais que tem relação 
com a Zona Costeira:

a) O Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA) é uma lei que tem por ob-

jetivo contribuir para o fortalecimento das principais instituições ambientais 

brasileiras bem como reforçar a capacidade de gestão ambiental nos níveis 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal

b) O projeto ORLA é um tratado internacional que busca trabalhar com a ges-

tão Integrada da Orla Marítima

c) A Agenda 21 foi criada pelo governo federal brasileiro com o objetivo de 

auxiliar as prefeituras, conjuntamente com a sociedade, a direcionar o cres-

cimento municipal considerando as características fisiográficas, atividades 

locais predominantes e vocações socioeconômicas e conservacionistas.

d) A Constituição Federal Brasileira confere à Zona Costeira o status de Patri-

mônio Nacional

e) Nenhuma das alternativas anteriores estão correta
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29. Qual é a alternativa que contém a definição correta do termo Zonea-
mento Ecológico Econômico Costeiro?

a) é uma metodologia de mapeamento de áreas costeiras feita pelo órgão am-

biental estadual;

b) é um instrumento básico de planejamento e balizador do processo de ordena-

mento territorial dos estados brasileiros, necessário para a obtenção das condi-

ções de sustentabilidade ambiental no desenvolvimento da Zona Costeira;

c) é um documento desenvolvido pelo IBAMA e ICMBIO para orientar a esco-

lha de novas áreas de conservação e impedir o crescimento econômico de 

uma região a beira mar;

d) é um instrumento de planejamento do Ministério da Agricultura para or-

denar o crescimento das fronteiras agrícolas e pecuárias de um estado com 

frente para o mar;

e) nenhuma das alternativas anteriores.

30. Para ter sucesso, o Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro – ZEEC 
instituiu vários objetivos específicos. Indique a alternativa que conte-
nha pelo menos 4 destes objetivos. 

a) elaborar um diagnóstico ambiental integrado; identificar e analisar proble-

mas ambientais; definir as diretrizes preservacionistas, conservacionistas e de 

desenvolvimento econômico e social; identificar e analisar problemas sociais 

e econômicos das populações tradicionais, e; Gerar produtos cartográficos e 

informações georreferenciadas;

b) elaborar um diagnóstico ambiental compartimentalizado; identificar e ana-

lisar problemas tecnológicos da indústria costeira; definir as diretrizes eco-

nômicas para a indústria local; identificar e analisar problemas sociais e 

econômicos das prefeituras, e; Gerar produtos cartográficos e informações 

georreferenciadas;

c) Gerar produtos cartográficos e informações georreferenciadas; desenvolver 

planos diretores para os municípios costeiros; financiar o desenvolvimento 

sustentável; promover a articulação entre as prefeituras de uma região; 

d) Gerar produtos cartográficos e informações georreferenciadas; Produzir e 

utilizar base de dados da natureza e da sociedade e tratá-los em função dos 

objetivos do ZEEC; desenvolver planos diretores para os municípios costeiros, 

e; financiar o desenvolvimento sustentável; 
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e) Gerar produtos cartográficos e informações georreferenciadas; desenvolver pla-

nos diretores para os municípios costeiros; Disponibilizar as informações na rede 

internet e em outros meios de divulgação; financiar o desenvolvimento susten-

tável, e; promover a articulação entre as prefeituras de uma região;

31. Estamos vivendo em uma época de grande avanço tecnológico e 
diversas tecnologias estão disponíveis para nos ajudar nos processos 
de gestão ambiental e territorial. Em relação às tecnologias, assinale 
a alternativa de contenha aquelas mais comuns aplicadas à gestão cos-
teira no Brasil.

a) sensoriamento remoto, realidade virtual, Sistema de Informação Geográfica 

e tecnologias de monitoramento costeiro por sensores ambientais; 

b) sensoriamento remoto, Sistema de Informação Geográfica e tecnologias de 

monitoramento costeiro por sensores ambientais;

c) robôs subaquáticos, realidade virtual e tecnologias de monitoramento cos-

teiro por sensores ambientais;

d) Sistema de Informação Geográfica e tecnologias de monitoramento costeiro 

por sensores ambientais e veículos autônomos;

e) Sistema de Informação Geográfica e realidade virtual;

32. Qual é a alternativa  que contém as informações corretas para pre-
encherem as lacunas no texto abaixo?

 O SIG é um sistema utilizado na organização, gestão, processamento 
e análises complexas de (1)________  ________, isto é, é um sistema 
de geoprocessamento. O sistema é composto por (2) ________, 
(3)________ e pessoal capacitado para realizar o armazenamento, a 
integração, o processamento e a saída de dados de diversas fontes 
na forma de mapas e analises (CÂMARA et al., 2006). O SIG tem o 
potencial para ser utilizado nas mais diversas aplicações através 
da análise espacial de dados complexos, produção cartográfica e 
(4)________ do mundo real, podendo gerar cenários que são muito 
úteis para a gestão. No SIG os dados geográficos são estruturados em 
(5)________ ________ ________, chamados de camadas. As camadas 
representam temas de dados importantes para cada análise e a 
sobreposição de diversas camadas gera novos mapas ou camadas 
compostas, com resultados de análises.
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a) (1) dados ambientais; (2) sensores; (3) computadores; (4) análise; (5) planos 

de informação.  

b) (1) dados ambientais; (2) sensores; (3) softwares; (4) videográfica; (5) planos 

de informação.  

c) (1) dados geográficos; (2) sensores; (3) softwares; (4) videográfica; (5) planos 

de trabalho.  

d) (1) dados matemáticos; (2) hardware; (3) softwares; (4) modelagem; (5) pla-

nos de trabalho.  

e) (1) dados geográficos; (2) hardware; (3) softwares; (4) modelagem; (5) pla-

nos de informação.  

33. Assinale a alternativa correta quanto ao termo aquicultura.

a) é a atividade de cultivo de organismos aquáticos, incluindo plantas e ani-

mais e que sejam de ambientes de agua doce, salobra ou salgada; 

b) é o cultivo de organismos aquáticos, tanto plantas quanto animais, que 

dependem do ambiente aquático;

c) é o processo de tratamento de água para consumo humano realizado 

por empresas especializadas;

d) se refere ao cultivo exclusivo de peixes em tanques escavados;

e) é a atividade de cultivo de camarões marinhos em cativeiro.

34. Assinale a alternativa correta, que contempla a diversidade de or-
ganismos produzidos pela maricultura brasileira.

a) Salmão, truta, enguia, bagre africano e ostra do Japão; 

b) Camarão Rosa, Camarão Branco, mexilhão, ostra do mangue e o peixe  

bijupirá;

c) Truta, tilápia, robalo, salmão, ostra japonesa e mexilhão dourado;

d) Camarão tigre, peixe batata, mexilhão, ostra do mangue e o peixe piruá;

e) Todas as alternativas estão corretas.

e-Tec Brasil 132 Gestão de Ambientes Costeiros e Aquicultura



35. Quais as três principais características da maricultura?

a) o organismo produzido deve ser selvagem; deve existir melhoramento gené-

tico para a produção, e; a criação deve ter um proprietário, ou seja, não é um 

bem coletivo como são os recursos naturais explorados pela pesca.

b) o organismo deve ser aquático; deve ter valor no mercado internacional e; o 

cultivo deve ser gerenciado por empresas com CNPJ.

c) o organismo deve ser aquático marinho; deve ter valor no mercado nacional 

e internacional e; o cultivo deve ser gerenciado por empresas com CNPJ.

d) o organismo produzido deve ser aquático marinho; deve existir um manejo ou 

uma rotina diária para a produção, e; a criação deve ter um proprietário, ou seja, 

não é um bem coletivo como são os recursos naturais explorados pela pesca.

e) nenhuma das alternativas anteriores.

36. Dentre os impactos ambientais, quais seriam impactos típicos  cau-
sados pela maricultura? Assinale apenas a alternativa correta.

a) impactos visuais, o aumento de sólidos em suspensão, geração de resíduos, 

interação negativa de espécies nativas com espécies exóticas e destruição de 

habitats naturais;

b) impactos visuais, aumento da concentração de oxigênio na água, a competi-

ção com a pesca industrial e a disposição de resíduos em locais inadequados;

c) somente os impactos da alteração da circulação da água pelas estruturas 

físicas do cultivo;

d) os impactos da redução dos sólidos em suspensão por organismos filtrado-

res, a competição com a pesca industrial e a agregação de fauna de epibion-

tes nas estruturas físicas dos cultivos;

e) nenhuma alternativa anterior está correta.

37. Assinale a alternativa correta para o significado do termo larvi-
cultura.

a) é o cultivo de larvas especiais para alimentação de organismos aquáticos;

b) é o processo específico de cultivo em laboratório de larvas de zooplâncton;

c) é o processo de cultivo extensivo de alevinos de peixes ornamentais;

d) é o cultivo de larvas de insetos aquáticos;

e) é o processo de produção de larvas de peixes, moluscos e crustáceos em 

laboratórios especializados. 
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38. Considerando que a atividade aquícola ocorre em ambiente 
aquático ou próxima dele, selecione a alternativa correta sobre 
quais seriam os principais conflitos sociais na instalação de um 
empreendimento aquícola.

a) conflitos com os pecuaristas pela competição de mercado para a venda 

de proteína animal;

b) conflitos na ocupação de terras férteis geralmente destinadas à agricul-

tura e à pecuária;

c) conflitos com a pesca artesanal e industrial, com atividades de recreação 

e de turismo e com iniciativas de conservação da natureza. 

d) conflitos políticos, pois os aquicultores são muito articulados e possuem 

diferentes vertentes políticas que competem entre si;

e) nenhuma das alternativas anteriores, pois a atividade aquícola não gera 

conflitos.

39. Existem diversas iniciativas para reduzir os impactos sociais da 
pesca e da aquicultura e a Organização para a Alimentação das 
nações Unidas  (FAO) nos artigos 6.º e 9.º de seu Código de Con-
duta para uma Pesca Responsável, estabelece que:

a) a indústria de pesca e a aquicultura devem compensar financeiramente 

as comunidades tradicionais no caso de coexistirem no mesmo espeço 

do território;

b) os povos tradicionais como pescadores e povos das florestas, precisam 

ser envolvidos diretamente, ou através de organizações, para assegurar a 

sustentabilidade no uso dos recursos da pesca e de da aquicultura;

c) a boa gestão dos ambientes da maricultura e pesca, para não causarem 

impactos, depende apenas da ação do Poder Público através de suas 

normas legais;

d) as zonas como baías e estuários devem ser totalmente ocupadas para o 

desenvolvimento da pesca e aquicultura e gerar empregos para as comu-

nidades tradicionais;

e) todas as alternativas anteriores estão corretas.
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40. As estatísticas pesqueiras da FAO (2012) mostram que grande 
parte das pescarias mundiais estão com suas produções estag-
nadas ou em declínio. Isso se deve principalmente ao grande 
esforço pesqueiro que ocorre sobre as espécies alvo. Assinale a 
alternativa correta em relação ao termo “esforço pesqueiro”.

a) é um termo científico que define a quantidade pescada em peso;

b) é um termo científico que define o número de dias gastos numa pescaria 

industrial;

c) é um termo utilizado pelo Ministério do Trabalho e se refere ao desgaste 

físico dos pescadores embarcados;

d) é o termo técnico pesqueiro que define o número de redes e outros ma-

teriais de pesca utilizados em uma embarcação industrial;

e) termo utilizado para expressar a relação da captura pesqueira em quilo-

gramas versus o número de dias gastos na pescaria. 

41. A pesca no Brasil apresenta é rica e diversa, mas apresenta 
diversos problemas de gestão e de impactos ambientais. Leia 
atentamente os textos abaixo, indicando com V (verdadeiro) ou 
F (Falso) para as afirmações. Após, assinale a opção correta.

(   ) Além de várias espécies de tubarão ameaçadas de extinção, alguns ti-

pos de pesca, como a pesca de arrasto, destroem habitats e reduzem a 

biodiversidade de vastas áreas da costa;

(   ) as pescarias apresentam sinais de sustentabilidade comprometida e 

também está ocorrendo a pauperização das comunidades de pescado-

res tradicionais;

(   ) a “tragédia dos comuns” se encaixa perfeitamente no contexto da pes-

ca brasileira e da sobrexploração dos recursos costeiros não comuns;

(   ) a criação de Unidades de Conservação Marinha não é uma solução 

viável para conservar os recursos marinhos e as pesquisas indicam que 

estas áreas acabam prejudicando a biodiversidade.

a) V, V, F e F

b) V, F, V e V

c) F, V, V e F

d) V, V, V e F

e) V, F, F e V
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42. Escola a alternativa correta com os termos que complementam 
as lacunas do conceito de ecoturismo, descrito abaixo.

 É um segmento da atividade (1)___________ que utiliza, de 
forma (2)___________ , o patrimônio natural e cultural, incentiva 
sua (3)___________ e busca a formação de uma (4)___________ 
ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo 
o bem-estar das populações envolvidas (BRASIL, 1994).

a) (1) econômica, (2) versátil, (3) conservação e (4) consciência

b) (1) turística, (2) sustentável, (3) conservação e (4) consciência

c) (1) turística, (2) versátil, (3) prática e (4) consciência

d) (1) econômica, (2) competitiva, (3) conservação e (4) consciência

e) (1) econômica, (2) sustentável, (3) conservação e (4) consciência

43. O ecoturismo pode trazer muitos pontos positivos à região, porém os 
pontos negativos não estão descartados. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta um ponto negativo para as atividades de ecoturismo.

a) Transformação da paisagem como construções de estacionamentos.

b) Aumento na geração de efluentes líquidos e resíduos sólidos, devido ao 

fluxo de turistas na região.

c) Surgimento de povoados não planejados e surgimento de favelas em 

virtude do surgimento de uma nova população.

d) Aumento da renda da população local, devido à necessidade de pessoas 

trabalhando no turismo local.

e) Perda da biodiversidade, devido ao não respeito por parte dos turistas 

levam espécies locais.

44. O ecoturismo em regiões costeiras é considerado uma importante ati-
vidade de desenvolvimento social e econômico da região. Das ativida-
des abaixo assinale a que NÃO integra o ecoturismo costeiro.

a) O turismo náutico

b) O turismo de pesca

c) O turismo de escalada

d) O turismo de mergulho

e) O turismo de sol e praia
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45. Assinale a alternativa que NÃO apresenta ações que podem pro-
mover o ecoturismo nas áreas costeiras brasileiras.

a) Centros de visitação para a educação ambiental e demonstração da im-

portância da fauna para os ecossistemas.

b) Desenvolvimento de programas de gestão de resíduos, evitando que os 

resíduos sejam descartados no mar.

c) Controle de programas de mergulho, desenvolver sempre com o acom-

panhamento de técnicos.

d) Preservação de trilhas e estradas, para evitar a perda de espécies locais 

por turistas interesseiros.

e) Incentivo a construção de resorts a beira mar com ampla infraestrutura 

inserida no mar.

46. Sobre o ecoturismo nas áreas costeiras brasileiras é correto afir-
mar que:

a) O Brasil possui uma área costeira muito pequena, entorno de 750 km, 

portanto é inviável o desenvolvimento do ecoturismo.

b) Possui bons exemplos de gestão como o que ocorre no arquipélago de 

Fernando de Noronha.

c) O país ainda não possui legislação a respeito do gerenciamento costeiro 

e atividades turísticas.

d) As regiões litorâneas brasileiras são pouco exploradas pelo turista por 

falta de atrativos.

e) Não há regiões preservadas e com desenvolvimento de ecoturismo no 

Brasil.
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47. Em relação à definição da educação ambiental, marque com V 
(verdadeiro) ou F (Falso) quanto às afirmações abaixo. Depois 
assinale a alternativa correta:

(   ) Educação ambiental é uma prática educativa que contribui para a trans-

formação humana e social e para a preservação e conservação do pa-

trimônio natural. 

(   ) É uma forma de estimular a formação de sociedades socialmente justas 

e ecologicamente equilibradas, construídas a partir de responsabilida-

des individuais e coletivas.

(   ) É uma forma de promover a capacitação de pessoas para atuar como 

guias em unidades de conservação oficiais;

(   ) É um sistema de ensino baseado na pedagogia de projetos ambientais 

e só é desenvolvido por ONGs.

a) V,  V,  V, F

b) V,  V,  F,  F

c) V,  F,  V,  F

d) V,  V,  F,  V

e) F,  F,  V,  V

48. Ao longo de sua evolução, a Educação Ambiental foi dividida em 
duas categorias principais em relação à sua organização e contro-
le, e sugiram as categorias de educação ambiental formal e a de 
educação ambiental informal. Assinale a alternativa correta sobre a 
diferença entre a educação ambiental formal e a informal. 

a) a educação ambiental formal envolve estudantes e professores de todos 

os níveis de ensino e é desenvolvida como atividade curricular formal da 

escola, já a educação ambiental informal pode envolver estudantes e 

segmentos da população, geralmente fora das fronteiras e responsabi-

lidades da escola e pode ser promovida por ONGs ou outros grupos da 

sociedade civil organizada sem contar como atividade curricular; 

b) a educação ambiental formal é ministrada por professores mais experien-

tes e sérios, enquanto que a educação ambiental informal é ministrada 

por professores jovens e descontraídos;
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c) a educação ambiental formal envolve o Governo Federal que expede di-

plomas a estudantes da rede pública pelas atividades curriculares realiza-

das na escola, já a educação ambiental informal pode envolver estudan-

tes de escolas particulares que recebem certificados, porém estes não são 

reconhecidos pelo MEC; 

d) A educação formal é uma atividade controlada de ensino que deve pagar 

todos os impostos públicos, enquanto a educação ambiental informal é a 

atividade educacional “irregular”, que não paga impostos públicos.

e) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

49. A educação ambiental marinha é uma especialidade da educação 
ambiental que visa sensibilizar e educar estudantes, professores 
e cidadãos sobre as questões do mar. Marque com V (Verdadeiro) 
ou F (Falso) as afirmações abaixo e após assinale a alternativa 
correta.

(   ) a formação de professores para a educação ambiental marinha não 

é uma necessidade no Brasil, uma vez que estes já conhecem muito 

sobre o mar;

(   ) projetos ambientais como o TAMAR, REBIMAR e PROMERO são im-

portantes aliados da conservação e gestão costeira uma vez que além 

de divulgar temas marinhos, promovem a sensibilização e a educação 

ambiental de turistas, estudantes e professores;

(   ) a educação ambiental é uma importante aliada da gestão costeira, 

pois sensibiliza as pessoas para as questões ambientais costeiras e as 

qualifica e mobiliza;

(   ) a educação ambiental não influencia na gestão costeira pois são ativi-

dades totalmente independentes e não conectadas.

a) todas são verdadeiras

b) F,  F,  V,  F

c) F,  V,  F,  V

d) F,  V,  V,  F

e) V,  V,  V,  F
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50. Em relação à educação ambiental e os processos de Gestão Cos-
teira, é correto afirmar que:

a) a educação ambiental deve fazer parte integral dos processos de gestão 

costeira;

b) poucas são as atividades estruturadas e contínuas de educação ambien-

tal em unidades de conservação marinha no Brasil;

c) o Projeto Tamar é um projeto brasileiro de conservação de tartarugas 

marinha e promove a educação ambiental no Parque Nacional Marinho 

de Fernando de Noronha; 

d) o Programa REBIMAR e o Pro-Mero desenvolvem atividades de educação 

ambiental em unidades de conservação marinhas no Paraná;

e) Todas as alternativas estão corretas
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