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RESUMO
No presente capítulo são abordados aspectos sobre a problemática da zona costeira e como os Indicadores de
Sustentabilidade podem auxiliar no diagnóstico e gerenciamento costeiros. Fundamentos de Gerenciamento
Costeiro Integrado também são apresentados, incluindo referências normativas para o desenvolvimento deste
campo no Brasil, tais como a Lei Federal No 7.661/1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, e sua regulamentação por meio do Decreto No 5.300/2004. As metas e indicadores para áreas costeiras e
marinhas que constam do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 14 das Nações Unidas são
contemplados, por sua importância para a conservação dos ambientes em questão. Por fim, são apresentadas neste
capítulo algumas iniciativas com uso de Indicadores de Sustentabilidade para áreas costeiras em diferentes países.
A partir da sua publicação, esperase que o leitor compreenda a relevância da conservação das áreas costeiras e
marinhas, e a importância da aplicação de métricas gerenciáveis em avaliações de sustentabilidade para áreas
costeiras.
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ABSTRACT
This chapter discusses aspects of the thematic of the coastal zone and how the Sustainability Indicators (SI) can
assist in coastal diagnosis and management. Fundamentals of the Integrated Coastal Zone Management are
also presented, including normative references for the development of this field in Brazil, such as the Federal
Law 7661/1988, which instituted the National Coastal Management Plan, and its regulation by through the
Decree 5300/2004. The goals and indicators for coastal and marine areas contained in the United Nations'
Sustainable Development Goal 14 are contemplated, due to their importance for the conservation of the
environments in question. Finally, some initiatives using Sustainability Indicators in coastal areas in different
countries are presented in this chapter. From reading it, the reader is expected to understand the importance of
conserving coastal and marine areas, and the importance of applying manageable metrics in sustainability
assessments for coastal areas.

Keywords: Sustainability Indicators, Integrated Coastal Zone Management, Sustainable Development Goals.

1. A PROBLEMÁTICA DA ZONA COSTEIRA
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De acordo com a Lei No 7.661/1988, a zona costeira (ZC) é definida como “o espaço geográ
fico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma
faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano”. Essa lei instituiu o Plano Nacional de
Gerenciamento Costeiro do Brasil (PNGC) e prevê a realização de zoneamentos de usos e atividades,
de modo a garantir a conservação dos recursos ali existentes. Ainda no texto, prevê a criação de
unidades de conservação permanente para evitar a degradação da região (BRASIL, 1988). A Lei No
7.661/1988 foi regulamentada pelo Decreto No 5.300/2004, que faz a delimitação das áreas integrantes
da ZC e define normas gerais para sua gestão ambiental. O mesmo decreto definiu as competências
para o gerenciamento costeiro (GERCO), nos três níveis: federal, estadual e municipal, em um arranjo
de gestão compartilhada, sendo o Ministério do Meio Ambiente, o orgão coordenador das ações e pro
motor da articulação intersetorial e interinstitucional (BRASIL, 2004).
Assim, podese apreender que o GERCO foi regulamentado no Brasil como um processo de
gestão compartilhada das atividades socioeconômicas desenvolvidas na ZC, tendo como finalidade
primordial: “garantir a utilização, controle, conservação, proteção, preservação e recuperação dos re
cursos naturais e ecossistemas costeiros” (CIRM, 1990). Para tanto, alguns instrumentos de GERCO
estão previstos pelo Decreto No 5.300/2004, parte deles a serem aplicados pelo Governo Federal e
outra parte, pelos orgãos ambientais estaduais, que realizarão as ações em conjunto com os municípios
integrantes. São eles: o PNGC, O Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAFZC), o Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC), o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro
(PMGC), o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), o Sistema de Monitora
mento Ambiental da Zona Costeira (SMA), o Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira
(SQAZC), o Zoneamento Ecológicoeconômico Costeiro (ZEEC) e o Macrodiagnóstico da Zona
Costeira (BRASIL, 2004).
O segundo objetivo do GERCO, conforme descrito no Decreto No 5.300/2004, faz referência
à gestão sustentável da ZC: “II  o estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descen
tralizada e participativa, das atividades socioeconômicas na zona costeira, de modo a contribuir para
elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de seu patrimônio natural, histórico, étnico e
cultural” (BRASIL, 2004). No entanto, existe uma dificuldade inerente ao alcance desse objetivo, uma
vez que a ZC configurase como uma região com densidade demográfica superior à do País, cujas
dinâmicas socioambientais integram um sistema complexo e onde há diversos tipos de conflitos de in
teresses entre os seus principais atores.
Além de constituirse em uma região densamente povoada, a distribuição da população na ZC
é muito heterogênea. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, dos 15 municípios brasileiros
com mais de 1 milhão de habitantes, 6 localizamse na ZC; enquanto que, dos 64 municípios com 300
mil a um milhão de habitantes, 26 localizamse na ZC. (IBGE, 2011). Comparandose o crescimento
da população em dois anos de realização do Censo Demográfico – 1991 e 2010, observase que houve
maior incremento absoluto e relativo da população na ZC. Além disso, observase que, em 2010, a
densidade demográfica na ZC era quase seis vezes a do País (Tabela 1).
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Tabela 1 . Incremento da população e densidade demográfica  Brasil/Zona costeira brasileira

Fonte: elaboração própria, a partir dos dados do Universo dos Censos Demográficos de
1991 e 2010 do Brasil (BRASIL, 1991; 2010) e do “Atlas geográfico das áreas costeiras
e oceânicas do Brasil” (IBGE, 2011).

Desde a colonização do Brasil, o litoral vem sendo paulatinamente ocupado e a maior parte
das cidades atualmente mais populosas desenvolveramse junto à foz de rios importantes, como o Rio
São Francisco, o Rio Paraíba do Sul ou o Rio Uruguai. A localização de portos e indústrias próximos a
estuários trouxe vantagem para o escoamento de mercadorias e para a utilização dos recursos hídricos
(Moraes, 2007). Somase a isso o fato de que a bela paisagem natural da costa brasileira é aproveitada
para o desenvolvimento do turismo e incremento das atividades de recreação. De 2000 a 2015, a re
ceita cambial turística no Brasil passou de 1,8 a 5,8 bilhões de dólares americanos, uma variação de
cerca de 322%. Ou seja, triplicou em quinze anos. Somente em 2015, a receita cambial turística
brasileira representou 22,87% da receita cambial turística da América Latina (IBGE, 2016).
Outras atividades econômicas importantes para o País também têm se desenvolvido na ZC e
representam uma participação expressiva nas Contas Nacionais do Brasil. A título de exemplo, cresceu
o investimento público em portos, de R$ 67,03 milhões (em 1999) para R$ 580,97 milhões (em 2008),
enquanto que o investimento privado passou de R$ 108,11 milhões (em 1999) para R$ 1,102 bilhões
(em 2008). O investimento total em portos, somandose as contribuições pública e privada, quase de
cuplicaram nesse mesmo período, 1999 a 2008 (IPEA, 2010).
A produção aquícola nacional também tem crescido ano a ano, sendo a produção de 2014 es
timada em aproximadamente R$ 3,9 bilhões; R$ 4,4 bilhões em 2015 e R$ 4,5 bilhões em 2016
(IBGE, 2017). A produção de petróleo e gás natural sofreu um incremento significativo com a des
coberta da camada présal. As reservas provadas de petróleo eram de 12,9 bilhões de barris em 2009 e
de 13,4 bilhões em 2018, enquanto que as reservas provadas de gás natural eram de 380 bilhões de m3
em 2009 e em 2015. A produção de petróleo passou de 2,02 milhões de barris/dia em 2009 para 2,68
milhões de barris/dia em 2018, enquanto que a produção de gás natural passou de 12,3 bilhões de m3
em 2009 para 25,2 bilhões de m3 em 2018 (ANP, 2019).
Todas essas atividades econômicas dividem o espaço da ZC e, frequentemente, ocorrem con
flitos de interesse entre os principais atores. Assim, podem ocorrer disputas entre empresas
petrolíferas e associações de pescadores, por exemplo, ou entre agências governamentais de conser
vação da natureza e empreendedores imobiliários. Assim, o GERCO constituise em um processo para
minimização e controle desses conflitos, conforme aponta Goldberg (1994, p.135): “The key to minimizing conflicts in the coast is population management”.
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2. FUNDAMENTOS DO GERENCIAMENTO COSTEIRO – MARCO
TEÓRICO-CONCEITUAL
Inicialmente, é importante ressaltar que há diferentes definições para ZC (Souto, 2016) e a
que está sendo adotada nesse capítulo é aquela contida na legislação brasileira, a qual, conforme
citado anteriormente, considera a ZC como o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra e
que contém uma faixa terrestre e outra marítima, a serem definidas pelo PNGC (BRASIL, 1988). A
Resolução CIRM No 001/1990 definiu, para fins de GERCO, os limites externos para as faixas ter
restre e marítima. Para a faixa terrestre: “a linha de cristas da configuração topográfica do litoral ou,
no caso de planícies costeiras muito extensas, o ponto até onde se faz sentir a influência do mar (...)” e
para a faixa marítima: “o espaço submerso até onde ocorram movimentos (ondas, correntes e marés),
que possam ocasionar processos naturais (sedimentação ou erosão), capazes de afetar a natureza
constitutiva da costa” (CIRM, 1990).
Já o Decreto No 5.300/2004 definiu as mesmas faixas de modo mais exato, sendo a faixa
marítima: “o espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das linhas de base, com
preendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial” e a faixa terrestre: “o espaço compreendido
pelos limites dos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira”
(BRASIL, 2004).
Da mesma forma, há diversas definições para GERCO (Souto, 2016) e a adotada nesse capí
tulo é a do Grupo de Especialistas em Aspectos Científicos da Proteção Ambiental Marinha (sigla in
glesa, GESAMP): “O objetivo do gerenciamento costeiro integrado é aumentar a qualidade de vida
das comunidades que dependem dos recursos costeiros, enquanto mantém a diversidade biológica e a
produtividade dos ecossistemas costeiros”(GESAMP, 1996, p. iv, tradução minha).
Para alcançar esse fim, o GESAMP indica que, para a realização de um programa de GERCO
com sucesso, há de se considerar as seguintes condições: i) envolvimento da participação pública, ii)
inclusão de fases de desenvolvimento e aplicação de políticas públicas, legislações e arranjos institu
cionais que atendam às necessidades locais, sem perder de vista as prioridades nacionais; e iii) pro
mover a colaboração entre cientistas e agentes públicos em todas as fases de planejamento e
gerenciamento de políticas e programas e no design, implementação e acompanhamento das ativi
dades de pesquisa associadas. O grupo de especialistas sugere ainda quatro elementos e cinco fases de
desenvolvimento (Figura 1) do GERCO:
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1. Geográfico , abarcando as interrelações e interdependências entre os compartimentos da
ZC (terrestre, estuarino, litorâneo e offshore);
2. Temporal, considerando o longo prazo no planejamento e implementação das ações de
GERCO;
3. Setorial, levando em consideração as interrelações entre os setores que utilizam a ZC e
seus recursos;
4. Político-institucional, envolvendo ampla consulta entre Governo, setores socioeconômi
cos e comunidade no planejamento e desenvolvimento dos programas e políticas e na re
solução de conflitos de interesse.
1. Levantamento  avaliação e identificação dos temas relevantes para o GERCO;
2. Preparação do programa de GERCO  construção da visão de futuro e preparação do
plano de gerenciamento, com participação dos principais atores envolvidos;
3. Adoção formal e financiamento do programa  tomada de decisão do Governo;
4. Implementação do programa  operacionalização do plano de GERCO, idealmente,
contando com a aplicação de novos controles, regulações e incentivos;
5. Avaliação  avaliação do plano de GERCO, a partir dos resultados obtidos da implemen
tação. Reinício do ciclo.
(adaptado de GESAMP, 1996, p.36, tradução nossa)
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Em todo esse processo, é importante promover a efetiva integração entre Ciência e gerencia
mento, sempre procedendo à avaliação sobre os valores e necessidades das sociedades humanas en
volvidas no GERCO, além das capacidades e interesses das instituições que cumprem papel relevante
no processo. Para além do conhecimento acerca de como os ecossistemas respondem às pressões
antrópicas, devese dar importância também para os arranjos institucionais e como os mesmos estão
funcionando e se interrelacionando para que sejam atingidos os objetivos previstos no plano de
gerenciamento.

Figura 1 . Fases do processo de Gerenciamento Costeiro Integrado.
Fonte: GESAMP (1996) apud Xavier (2010, p.8).

Para auxiliar na avaliação inicial e final do ciclo de GERCO, diversos organismos multina
cionais tem sugerido o desenvolvimento de conjuntos de indicadores que deem conta de traduzir os
sistemas complexos em medidas estatisticamente significativas e que sejam úteis para a gestão (Souto,
2011). Segundo a Oroganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE, um in
dicador pode ser definido como um valor derivado de parâmetros, que provê informações a respeito
de um fenômeno (OECD,1993). No entanto, algumas metas comuns de gerenciamento costeiro e ma
rinho sustentável devem ser estabelecidas, antes que sejam definidos e formulados os indicadores a
serem aplicados no processo de GERCO, como indicado por CicinSain e Knecht (1998 apud IOC,
2003, p. 6, tradução nossa):
Desenvolvimento sustentável de áreas costeiras e marinhas;
Redução da vulnerabilidade das áreas costeiras e seus habitantes a desastres naturais;
Bemestar sustentável dos ecossistemas costeiros;
Qualidade de vida sustentável das comunidades costeiras;
Melhoria dos processos de governança.
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Já a Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI), apresenta metas e funções mais
pragmáticas para o GERCO (Quadro 1).

Quadro 1 . Metas e funções para o processo de GERCO propostas pela COI

Fonte: IOC (2006, p. 6, tradução nossa).
No Brasil, a integração dos atores se faz por meio de comitês gestores de áreas estratégicas,
tais como os comitês de bacias hidrográficas (BRASIL, 1997) ou por meio dos subgrupos de trabalho
do Grupo de Integração em Gerenciamento Costeiro (GIGERCO), criado pela Portaria Ministerial
No 0440/1996, no âmbito da CIRM (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1996). Por meio da Resolução
CIRM No 003/2011, foram acrescentados outros integrantes ao GIGERCO, expandindo a sua estru
tura (CIRM, 2011). A competência para o GIGERCO, conforme definido na supracitada Portaria é a
de promover a articulação das ações federais incidentes da ZC, a partir dos planos de ação federal. O
primeiro Plano de Ação Federal para a Zona Costeira (PAFZC) foi elaborado em 1998; o segundo,
em 2005; o terceiro, em 2015 e o quarto, em 2017 (CIRM, 2017). No III PAFZC, são adotados três
direcionadores: “i) melhoria da qualidade ambiental costeira e estuarina; ii) melhor articulação institu
cional para elaborar e efetivar ações; e iii) hierarquização e priorização de ações na ZC” (CIRM, 2015,
p. 4), a partir dos quais são definidas as ações prioritárias. No IV PAFZC, foram definidas ações e
grupos de trabalho envolvendo diversos setores do Governo Federal, para dar continuidade ao pro
cesso de GERCO no Brasil. Para parte das ações, foram detalhadas atividades e prazos de realização,
além de indicadores de avaliação para acompanhamento do desenvolvimento das mesmas.
Finalmente, nessa seção, pode ser apreendido que o GERCO é um PROCESSO, cuja carac
terística principal reside na integração entre os atores e cujo objetivo primordial é o de preservar a
sustentabilidade dos recursos, aliado à garantia da segurança e qualidade de vida das comunidades
costeiras. Para realizálo, são previstas algumas ferramentas de gestão governamental pela legislação
brasileira e são fomentados o planejamento e aplicação de conjuntos de indicadores pelos organismos
multinacionais voltados à temática, tais como a UNESCO ou a COI.
Nas seções seguintes, serão apresentadas considerações relacionadas aos Objetivos de Desen
volvimento Sustentável (ODS), especificamente relacionados aos ambientes costeiros e marinhos; e
ainda, citados alguns estudos de caso de indicadores de Gerenciamento Costeiro Integrado e susten
tável para ilustrar a aplicação dos ODS às iniciativas dos países, no desenvolvimento de seus conjun
tos de indicadores para GERCO.
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3. OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS
NAÇÕES UNIDAS
O modelo corrente de abordagem da sustentabilidade baseiase na Agenda 2030, liderada
pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estendendo o horizonte de avaliação das di
mensões da sustentabilidade, de maneira mais democrática, incluindo países desenvolvidos e países
em desenvolvimento (Nilsson et al., 2016; Chapman e Shigetomi, 2018). Essa abordagem é uma res
posta à agenda final desenvolvida em 2015, para orientar uma nova fase de compromisso político para
enfrentar os desafios da sustentabilidade contemporânea, favorecendo esforços conjuntos para al
cançar o progresso social, econômico, institucional e ambiental nos 193 estados membros da ONU
(UN, 2015). De acordo com Caney (2018) e Zhang (2018), o desenvolvimento sustentável não é
apenas uma questão de justiça para atender às necessidades atuais, mas também para influenciar
e moldar um conceito mais profundo de justiça intergeracional. Neste contexto, os Indicadores de
Sustentabilidade (IS) podem ajudar a caracterizar as dimensões da sustentabilidade (Ramos, 2019;
Vásquez et al., 2015), desempenhando um papel fundamental no processo de tomada de decisão
(Dahl, 2012), incluindo atividades e operações destinadas a atender aos objetivos e metas para a sus
tentabilidade.

3.1

BREVE HISTÓRICO

Em 2015, nações concordaram com uma nova agenda de desenvolvimento internacional, a
Agenda 2030 (UN, 2015). Composta por 17 ODS, apoiados por 169 metas, esta proposta emerge na
função de substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Uma das principais funções dos
ODS é fornecer um quadro de avaliação dentro do qual a ação em relação aos vários acordos entre as
nações pode ser coordenada (Le Blanc, 2015). Para tanto, Lu et al. (2015) apoiamse no argumento de
que a prioridade para os sistemas de monitoramento específicos de ODS deve ser informar as resul
tantes deste processo de coordenação. Por outro lado, o debate sobre a Agenda 2030 ainda é conside
rado bastante limitado em seu escopo (GüneyFrahm, 2018). Mesmo com inconsistências e críticas
sobre a continuidade e compatibilidade desta nova proposta (Weber, 2017; Carant, 2017), estudiosos
no assunto apontam para um potencial de mudança nas políticas de desenvolvimento (FukudaParr,
2016).
Anterior aos ODS, a adoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs) pro
moveu avanços relevantes em diferentes áreas. No entanto, os resultados se apresentaram muito de
siguais, especialmente em comparações regionais, nacionais e intranacionais. Os ODS, também
chamados de Objetivos Globais, são uma proposta mais ambiciosa que se baseia em um conjunto de
objetivos direcionados para complementar e reforçar as conquistas marcadas pelos ODM
(Alshuwaikhat e Mohammed, 2017).
O sucesso da Agenda 2030 depende diretamente das estratégias nacionais de cada país que
compõem esta proposta. Assim, é fundamental definir cada critério de avaliação, para cada domínio
dos ODS, auxiliando a identificação de variáveis para compor o quadro de avaliação. Para Reyers
et al. (2017), todos os critérios exigem um modelo conceitual para orientar o funcionamento dos sis
temas em relação ao nível de sustentabilidade global e do bemestar, composto por um conjunto de
elementos e suas interrelações. Os autores ainda revelam que não há uma postura consensual para um
único modelo sistemático que englobe todo o escopo dos ODS.
Para o desenvolvimento de agendas futuras para a sustentabilidade, Bell e Morse (2018) de
fendem que a prática reflexiva deve ser um elemento essencial para futuros trabalhos neste campo de
conhecimento. Os autores destacam a aparente ausência de reconhecimento explícito sobre problemas
e erros pretéritos na utilização de IS. Eles reforçam sua sustentação, afirmando que há muitos autores
que ignoram conclusões contrárias, de caráter falseador, esquecendose de discutir de maneira honesta
os resultados diferentes, apropriandose de maneira incorreta do vasto conteúdo da literatura pro
duzida. Isso ainda acontece na comunidade científica contemporânea, porque ainda há uma divergên
cia entre os pressupostos de diferentes programas de pesquisa e a realidade do que o cientista
realmente encontra, sente e sabe. De acordo com Ramos (2019), no contexto do atual, de cenário
crítico para IS, um conjunto de diferentes questões sobre o DS devem ser integradas para superar po
tenciais e reais desafios, e oportunidades relevantes.
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Nas ciências da sustentabilidade, existem cada vez mais novas arenas e plataformas de co
nhecimento interdisciplinares, envolvendo diferentes competências e compromissos. Allenby (2006)
enfatiza que esse campo de conhecimento possui uma abordagem sistêmica e multidisciplinar para en
tender de maneira objetiva seus próprios pressupostos, bem como suas conclusões derivadas.
O mesmo autor também argumenta que há uma necessidade latente de desenvolver métodos e estru
turas intelectuais mais abrangentes, descartando abordagens reducionistas que não capturam a com
plexidade do DS. A partir das interações das dimensões, novos campos de pesquisa surgem,
espalhando para as disciplinas convencionais, novos olhares e abordagens complementares. A Figura
2 ilustra a integração dos ODS no processo de desenvolvimento sustentável e a importância, carac
terística e função transversal que a dimensão institucional exerce na execução das metas da Agenda
2030.
Diante das significativas diferenças de abordagens de monitoramento entre os países, é pri
mordial que haja um guia conceitual para o desenvolvimento de mecanismos políticos institucionais,
em todos os níveis territoriais, dada a sua transversalidade no processo do desenvolvimento susten
tável. Assim, se faz necessário reunir um conjunto mínimo e comum de medidas para a avaliação da
sustentabilidade. Isso pode apoiar a identificação de potencialidades locais e regionais, que devem ser
exploradas e divulgadas por meio de relatórios de comunicação, de maneira democrática e acessível.
Nesse ínterim, é relevante incluir variáveis críticas que sejam cruciais para avaliar o caminho que está
sendo percorrido para a sustentabilidade global e o bemestar humano, auxiliando na construção de
cenários futuros, a fim de prever e reverter possíveis caminhos incongruentes e equivocados. Essa
ainda é uma lacuna sensível para a comunidade científica e precisa de atenção conceitual e de ações
práticas constantes.

Figura 2 . Integração das dimensões da sustentabilidade.
Elaboração própria, baseado em Rockström and Sukhdev (2014) e UN (2015).
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3.2

BREVE DESCRIÇÃO DOS ODS E DAS METAS DA AGENDA 2030

O compromisso da Agenda 2030 destaca que os ODS e suas respectivas metas são integrados
e indivisíveis, de natureza global e universalmente aplicáveis, levando em consideração diferentes
contextos e realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento particulares, respeitando as
políticas e prioridades nacionais. No entanto, as metas são aspirações globais (Quadro 2), podendo ser
estabelecidas de acordo com cada governo, formulando e aplicando suas próprias metas nacionais,
guiadas pelo nível global de ambição (UN, 2015). Isso caracteriza uma proposta descentralizada e
democrática, onde cada governo pode decidir como essas metas devem ser incorporadas nos processos
de gestão e planejamento, políticas públicas e estratégias nacionais de planejamento.

Quadro 2 . Descrição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030

Elaboração própria, baseado em UN (2015).
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Cada ODS deve orientar análises regulares em todos os níveis territoriais, fortalecendo redes
existentes de instituições e mecanismos de acompanhamento e revisão das métricas inseridas nas
metas. A geração de relatórios permitirá a avaliação do progresso e a identificação dos desafios nos
níveis local, regional e global. Isso permite que haja debates temáticos intraregionais e revisões sem
interrupção temporal, proporcionando a indicação de recomendações e manutenção para avaliação e
acompanhamento da sustentabilidade em vários níveis.

3.3

ODS RELACIONADOS ÀS ÁREAS COSTEIRAS E MARINHAS

Desde o desenvolvimento e adoção da Agenda 2030 pela Assembleia Geral da ONU em 2015,
avaliações iniciais de sustentabilidade foram publicadas para medir o progresso em relação aos ODS e
às respectivas metas associadas. No entanto, a maioria destas avaliações se direcionaram para os re
cursos terrestres, negligenciando ou excluindo em sua totalidade as áreas costeiras da avaliação da
sustentabilidade no âmbito dos ODS (Pradhan et al. , 2017; Heimann, 2018). Isso se justifica, princi
palmente, pela falta ou baixa disponibilidade de dados para geração de indicadores associados ao ODS
14, em que a interrupção temporal na geração de dados também é um desafio a ser transposto (Virto,
2018), já que, por definição, o DS requer avaliação contínua ao longo do tempo. Nesse contexto, a in
clusão de um ODS específico para os oceanos e áreas costeiras, como parte da Agenda 2030, pode ser
considerado um passo importante para alcançar um nível de gestão e de planejamento mais
abrangente, melhorando e motivando o desenvolvimento de comunidades costeiras sustentáveis e re
silientes. No Quadro 3, estão descritas as metas do ODS 14, bem como os indicadores sugeridos pela
UN (2015).
Segundo o IBGE (2019), para o ODS 14, o Brasil produziu apenas 10% dos indicadores pro
postos, em que 60% das metas não podem ser cobertas por falta de dados e 30%, não possuem
metodologia global para os indicadores. Isso demonstra o grande desafio a ser enfrentado por
pesquisadores, gestores públicos e sociedade em geral. Os diferentes tipos de indicadores podem gerar
falta de consenso metodológico entre os usuários e tomadores de decisão, o que distancia cada vez
mais o desenvolvimento de informações relevantes para a conservação e uso sustentável dos mares,
oceanos e recursos marinhos.
A experiência de Dovern et al. (2014) demonstrou como indicadores diferentes, refletindo
várias dimensões do DS, podem ser agregados de maneira significativa após um tratamento
metodológico apropriado. Isso também permite avaliar a sensibilidade dos valores agregados e de
sagregados (temáticos) em relação à viabilidade de manutenção e interconexão entre diferentes di
mensões do DS. Contudo, as várias dimensões do DS refletidas pelo conjunto de indicadores
subjacentes, podem não refletir integralmente as possibilidades e especificidades da área costeira con
siderada, carecendo de uma revisão de todo processo de avaliação e suas implicações derivadas. Além
disso, é prudente destacar que as instituições devem assumir o papel de execução e fiscalização do
processo de avaliação, legitimando os indicadores selecionados e construídos junto às partes interes
sadas, garantindo que as demandas e anseios da sociedade em geral sejam atendidos. Segundo Gao
et al. (2014), a gestão de áreas costeiras requer uma abordagem institucional efetiva para controlar a
poluição das águas costeiras, a fim de cumprir o ODS 14.
Os arranjos institucionais que atuam no controle de áreas costeiras podem levar a conquistas
positivas e efetivas. No entanto, ainda existem insuficiências institucionais, implicando em dificul
dades operacionais no gerenciamento de regiões costeiras. É perceptível que a gestão das águas
costeiras ainda possui um caráter unidimensional (ambiental) e os setores governamentais tem juris
dições conflitantes e sobrepostas. A gestão de áreas costeiras necessita não apenas de cooperação mul
titemática e intersetorial, mas também de colaboração intermunicipal e regional, indo além dos limites
da administração local. É notório que as questões e demandas desta natureza são transfronteiriças e de
alto nível de complexidade prática (aplicabilidade) e conceitual (consenso teórico).
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Quadro 3. Metas e indicadores sugeridos pelas Nações Unidas, para cumprimento do ODS 14

Elaboração própria, a partir de UN (2015).
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A utilização de indicadores estritamente relacionados a um ODS específico pode limitar o
horizonte de avaliação e também amplificar fragilidades setoriais. Para melhorar o entendimento sobre
as relações entre os ODS da Agenda 2030 e o tema que permeia áreas costeiras, se faz necessário
dimensionar as intrarelações entre o ODS 14 e os demais ODS. Com isso, se torna mais claro o im
pacto das ações provenientes do ODS específico no cenário geral de avaliação. A Figura 3 ilustra as
conexões entre as metas e os demais ODS, facilitando a identificação de indicadoreschave para o
processo de gestão da sustentabilidade em áreas costeiras.

Figura 3. Matriz de relacionamento multiobjetivo centralizada na gestão de áreas costeiras.
Elaboração própria, a partir de UN (2015).
O reconhecimento da complexidade do DS, bem como a consideração da objetividade e
subjetividade dos indicadores, são necessários para melhorar a compreensibilidade de uma proposta
de monitoramento para áreas costeiras. A interação dos indicadores de diferentes dimensões, além de
carregar valores estratégicos e emergentes, pode ser usado para entender e comensurar as interações
entre questões sociais, técnicas, ambientais, políticas, culturais, geográficas, micro e macroeconômi
cas.
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Dessa forma, é possível fornecer uma visão geral do objeto analisado. Cabe destacar que a matriz
apresentada acima representa apenas um exemplo de aspectos relacionais, que podem interagir depen
dendo das escolhas do usuário, resultando em conclusões subordinadas ao processo de seleção dos
objetivos de avaliação. Há muitos métodos para explorar as relações correlacionadas e causais entre os
indicadores. Contudo, é possível fornecer recomendações úteis para gestores e formuladores de
política para áreas marinhas, focando na exploração de relacionamentos diretos e indiretos, em dife
rentes níveis de intensidade, nas múltiplas dimensões do DS, para interpretar relações de causa e
efeito ou de determinação de sequência de efeito, por exemplo.

4. INDICADORES APLICADOS AO GERENCIAMENTO COSTEIRO
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL

Os indicadores são medidas estatísticas formuladas para inferir sobre uma realidade com
plexa, uma vez que seria praticamente impossível levantar informações a nível detalhado sobre todos
os aspectos de todas as dimensões envolvidas na problemática da ocupação e uso da ZC.
No entanto, para fazer bom uso dos indicadores, há de se levar em conta alguns cuidados, de
modo que os valores obtidos mediante sua aplicação, sejam de fato representativos da realidade a ser
captada. Nessa via, Meadows (1998) lembra que os indicadores surgem de valores e criam valores.
Jannuzzi (2012) argumenta que há frequentemente uma confusão entre a medida e o fenômeno a ser
medido, a que denomina como “reificação do indicador sintético” (por exemplo, quando reduzse a
pobreza a uma medida, como o PIB per capita ou o Índice de Gini). Já Bell e Morse (2011) alertam
para o perigo de reduzirse demais o fenômeno:
Os indicadores deveriam ser uma ferramenta para ajudar na política [pública] fundamentada em
evidências, mas eles simplificam demais a complexidade e, assim, tornamse confusos? Qual é a
evidência de que eles têm alguma influência entre aqueles destinados a utilizálos? Há perguntas
talvez óbvias, mas incrivelmente elas têm recebido muito pouca atenção entre os pesquisadores.
(Bell e Morse, 2011, p.5, tradução nossa).

Por outro lado, os aspectos positivos inerentes ao uso de indicadores podem ser muito úteis do
ponto de vista da gestão: i) podem ser usados para sumarizar questões complexas ou multidimensio
nais e assim, apoiar a tomada de decisão; ii) fornecem uma grande representação, podendo ser mais
fácil sua interpretação do que buscar a tendência em muitos indicadores separados; iii) podem ajudar a
reduzir uma lista de indicadores; e iv) podem ajudar a atrair a atenção do público (Saltelli et al. ,
2004).
Especificamente para a América Latina e Caribe, Rayén Quiroga fez um guia metodológico
para o desenvolvimento de indicadores ambientais e de DS. A pesquisadora asseverou que há algumas
vantagens na utilização de indicadores, devido a duas características importantes encontradas nos
países da região em questão: complexidade dos fenômenos naturais, implícita na vastidão do território
de certos países; e os custos elevados envolvidos na compilação e atualização de estatísticas ambien
tais oficiais. As vantagens residem na simplificação da informação e a orientação da coleta de dados
de acordo com os indicadores previamente formulados, a qual pode reduzir custos de levantamento e
organização dos dados. No entanto, alerta para cuidados na produção dos indicadores para que se
chegue a resultados que representam bem a realidade: i) trabalho de equipe eficaz, com integração en
tre as agências governamentais e cientistas; ii) organização adequadam, uma vez que normalmente,
lidase com grande volume de dados e informações; iii) seleção eficaz dos dados e informações, uma
vez que há grande variedade de dados que podem ser utilizados; iv) design orientado à demanda, pro
jetando o sistema de indicadores de modo que seja útil à resolução da problemática ou ao acompa
nhamento do processo; v) escolha de um número manejável de indicadores, já que um número muito
grande pode contribuir para aumentar os custos ou para confundir a tomada de decisão; vi) cumpri
mento rigoroso da metodologia, assegurando a qualidade em cada etapa executada; vii) adoção de um
formato para comunicação dos indicadores que seja amigável ao usuário; e viii) flexibilidade e perse
verança para lidar com possíveis mudanças que venham a ocorrer no processo: na equipe, na lista de
indicadores, na disponibilidade das estatísticas etc (Quiroga, 2009).
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A COI publicou em 2006, um manual para correta aplicação dos indicadores, denominado “A
handbook for measuring the progress and outcomes of integrated coastal and ocean managem ent”
(tradução nossa). Na obra, são elencados os cuidados na concepção e uso de indicadores, conforme
reproduzido a seguir.
 Reportar em grandes escalas pode encobrir informações localmente relevantes;
 Os indicadores podem conduzir o processo, em vez de ser mais uma ferramenta;
 Os gerentes de projetos ou programas podem ser responsabilizados por processos
e/ou resultados sobre os quais não possuem controle;
 Adoção de expectativas não realistas;
 Avaliação de resultados sem considerar o contexto espacial/ temporal;
 Uma estrutura de ordenamento inadequada, que pode causar confusão sobre como
expressar os indicadores para uma questão específica;
 Tentar medir o que é mensurável em vez de medir o que é importante; e
 Dependência de um modelo falso ou de relacionamentos falsos entre os indicadores.
(IOC, 2006, p.16, tradução nossa)

A COI define ainda, um conjunto de indicadores de GERCO, de estado (pontuais no tempo) e
de processo/performance (medidos ao longo do tempo), classificados em três categorias:
 Indicadores de governança – medem a performance dos componentes do programa
(planejamento e implementação do plano de GERCO), assim como o progresso e
a qualidade das intervenções e do processo de GERCO proprimente dito;
 Indicadores ecológicos – refletem a tendência do estado do ambiente. Por natureza,
são descritivos, quando descrevem o estado do ambiente em relação a um tema em particular.
Tornamse indicadores de performance se compararem condições atuais com condições
ecológicas ideais; e
 Indicadores socioeconômicos  refletem o estado do componente humano dos ecossistemas
costeiros e marinhos (por exemplo, a atividade econômica) e são um elemento essencial no
desenvolvimento dos planos de GERCO. Ajudam a medir a extensão do sucesso do GERCO
no gerenciamento de pressões humanas de modo que resulte não somente em melhoria
do ambiente natural, como também em melhoria da qualidade de vida nas áreas costeiras,
bem como em benefícios socioeconômicos.
(IOC, 2006, p.12, tradução nossa)

O Programa das Nações Unidas para o Ambiente publicou também em 2009 um guia que
considera essa integração entre BHs e ZCs, o “Conceptual Framework and Planning Guidelines for
Integrated Coastal Area and River Basin Management”. No documento, sugerese a integração não
apenas de áreas geográficas, como também de dimensões da sustentabilidade, como a ambiental e a
socioeconômica; além da proposição e aplicação de indicadores e de cenários, como suporte informa
cional para a análise, predição e tomada de decisão. A estrutura da base de dados sugerida contém os
seguintes tipos de dados: condições ambientais básicas (geologia, hidrologia, clima, biologia e to
pografia), recursos naturais (suprimento de água, terras agricultáveis, campos de pastagem, recursos
pesqueiros e aquáticos, recursos recreativos e turísticos, recursos históricos naturais, recursos mi
nerais), desastres naturais (deslizamento de terra, desastres geotécnicos etc), uso da terra (agrícola, ex
trativista, industrial, residencial e serviços), redes e infraestrutura (fornecimento de água e drenagem,
disposição do lixo, transporte etc). Na fase de avaliação, os indicadores e outras informações são en
tão congregados em um sistema de suporte à decisão, construído com auxílio de um SIG. Para desen
volvimento do plano de gestão para a área considerada (Mediterrâneo), foram utilizados: cenários de
desenvolvimento do ambiente (Environment-development scenarios ), análise de capacidade de carga
(Carrying Capacity Analysis ). A primeira técnica permite inferir sobre a integração entre o ambiente e
o desenvolvimento de longo prazo, enquanto que a segunda permite inferir sobre como o ambiente su
portará diferentes níveis de pressão de desenvolvimento. Para implementação do plano, foram consi
derados: instrumentos de regulação e controle, zoneamento com buffer, instrumentos econômicos,
sensibilização do público (capacitação e educação), estudo de impacto ambiental, avaliação ambiental
estratégica, avaliação econômica de custos e benefícios, análise de riscos e resolução de conflitos
(UNEP, 2009).
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A Unesco publicou em 2001 um guia metodológico intitulado: “Steps and tools towards integrated coastal area management”, que sugere a adoção dos indicadores em duas etapas do processo
de GERCO: na aplicação do plano de gerenciamento e na etapa de avaliação e ajuste do plano. Na
etapa de aplicação do plano, os indicadores são utilizados na produção de relatórios e comunicação de
prosseguimento do programa, enquanto que na etapa de avaliação e ajuste do plano, são utilizados nas
metodologias de avaliação, em fóruns e seminários, também na produção de relatórios e outros tipos
de publicação de resultados. O documento classifica ainda os IS em quatro tipos: 1. indicadores de
condição de sustentabilidade; 2. indicadores de desvio da norma; 3. indicadores de impacto; e 4. indi
cadores de limiares/riscos (UNESCO, 2001).
A despeito das dificuldades inerentes à proposição e formulação dos indicadores, os mesmos
tem sido utilizados para auxiliar o processo de GERCO em diversos países do mundo, porém as medi
das relacionadas às áreas costeiras e marinhas tem sido ainda subutilizadas. Souto (2011) comparou
conjuntos de IS utilizados por sete países: SayDS (Argentina), IBGE (Brasil), Statistics Canada
(Canadá), INEGI (México), INE (Espanha), APA (Portugal), e DEFRA (Reino Unido); e três organi
zações multinacionais: Projeto GEO, REDESA e ILAC. A partir dos resultados, observouse que, do
total de indicadores de cada uma das dez fontes analisadas, há poucos indicadores relacionados às
áreas costeiras e marinhas, com percentuais que não chegam a 15%. Além disso, grande parte dos in
dicadores ecológicos sugeridos no Handbook publicado pela COI (IOC, 2006) não foram levados em
consideração pelas fontes analisadas. Os indicadores identificados como aqueles relacionados aos
oceanos, mares e costas nessa pesquisa são apresentados no Quadro 4.
Ehler (2003) propôs e analisou indicadores para medir a performance do processo de geren
ciamento costeiro, com enfoque na fase de avaliação do programa. Os indicadores foram testados na
avaliação do gerenciamento integrado de áreas marinhas protegidas (AMPs) e foram concebidos para
serem utilizados globalmente. O pesquisador argumenta que antes da elaboração da lista de indi
cadores, devem ser levados em consideração os objetivos principais do programa de gerenciamento e
definidos objetivos específicos, pragmáticos, relacionados ao cotidiano. Por exemplo, um objetivo
principal seria “Proteger, restaurar e melhorar os habitats costeiros”, enquanto que o objetivo especí
fico associado seria “Preservar 20% das bacias hidrográficas como área de proteção permanente até
2020”. Assim, ressalta três características fundamentais para os indicadores: simples, quantificável e
comunicável. Sugere ainda, quatro tipos para classificação dos indicadores: 1. Input indicators (indi
cadores iniciais ou de entrada); 2. Process indicators (indicadores de processo); 3. Output indicators
(indicadores de saída) e 4. Outcome indicators (indicadores de resultados).
Henocque (2003) examinou cinco estudos de caso na França, para avaliar as experiências lo
cais de GERCO e o uso de instrumentos de planejamento. Para tanto, foi realizada uma entrevista com
cinco representantes principais do processo de GERCO e outras cinquenta pessoas envolvidas no pro
cesso, de onde foram formulados sete índices: 1. Índice de relevância; 2. Índice de arranjo atores/
institucional; 3. Índice de uso e integração dos instrumentos; 4. Índice de informação e comunicação;
5. Índice de resultados; 6. Índice de prosseguimento e avaliação; e 7. Índice de adaptação e sus
tentabilidade. Para cada indicador, foram utilizadas notas de 1 a 3, representando níveis baixo, médio
e alto, de acordo com as respostas nas entrevistas. Valores médios foram obtidos então para cada
índice proposto. O pesquisador argumentou que é possível que os indicadores sejam percebidos quali
tativamente por um grupo de especialistas, partindo de um mesmo nível de informação e obtendose
resultados comparáveis.
Olsen (2003) apresentou dois modelos com uso de indicadores para avaliação do progresso
das iniciativas de gerenciamento costeiro. O primeiro, relaciona quatro ordens de resultados que agru
pam as sequências de mudanças institucionais, sociais e ambientais, que podem levar a formas mais
sustentáveis de desenvolvimento costeiro. O segundo, é uma versão do modelo consagrado de
evolução do gerenciamento costeiro apresentado pelo GESAMP (1996). O pesquisador argumenta
que, para alcançar os principais objetivos do GERCO (melhoria do ambiente físico e melhoria da
qualidade de vida da população costeira), o plano deve possuir as seguintes características: ser susten
tável ao longo do tempo; adaptável mediante mudanças rápidas nas condições; e promotor de meca
nismos para encorajar/requerer formas particulares de uso dos recursos e comportamentos coopera
tivos entre instituições e grupos de usuários.
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No primeiro modelo proposto por Olsen (2003), para cada uma das quatro ordens de resulta
dos do GERCO, são sugeridos indicadores levando em consideração as três escalas, nacional, regional
e local. No segundo modelo, foram relacionados indicadores para cada etapa do ciclo de desenvolvi
mento do processo de GERCO, como descrito por Gesamp (1996). Por meio da aplicação dessa ava
liação, o pesquisador pode observar se as iniciativas analisadas possuíam experiência e capacidade
governamental preexistentes, a escala adotada, o escopo dos esforços e os resultados desejados.

Quadro 4. Indicadores de desenvolvimento sustentável em áreas costeiras e marinhas

Fonte: Souto (2011).
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Bowen e Riley (2003) realizaram um levantamento sobre algumas estruturas para avaliação
das mudanças ocorridas nas costas e bacias hidrográficas (BHs) e que utilizam indicadores socio
econômicos. Os autores argumentaram que um bom sistema de indicadores deve apontar não apenas
as mudanças, como também o porquê e outras questões pertinentes à variação (onde, como, ...). Den
tre os modelos observados, destacam o modelo PSR da Organização para a Cooperação Econômica e
o Desenvolvimento – OCDE (OECD, 1993). Por meio da aplicação desse modelo, o pesquisador pode
relacionar as pressões antrópicas sobre o ambiente e formular ações necessárias para a prevenção/
mitigação dos danos. Posteriormente, o modelo foi expandido para incorporar as forças diretoras das
pressões e os impactos relacionados, sendo então denominado DPSIR. Para cada uma das categorias –
forças diretoras, pressão, estado, impacto e resposta, os pesquisadores apresentaram uma lista de indi
cadores socioeconômicos, a título de exemplo. Por meio da adoção de indicadores socioeconômicos, é
possível realizar a integração entre a condição social, as dinâmicas ambientais e a resposta institu
cional. O que pode contribuir para melhorar a tomada de decisão relacionada ao uso sustentável dos
recursos.
Linton e Warner (2003) discutiram que os bioindicadores podem fornecer sinais da condição
biológica dos ecossistemas e relacionaram bioindicadores importantes para a ZC do Caribe. Os
pesquisadores afirmam que os bioindicadores são úteis para o processo de GERCO, pois os mesmos
alertam sobre algum tipo de degradação ou poluição em estágio inicial, permitindo que medidas sejam
tomadas a fim de preservar recursos naturais de valor crítico. Além disso, sinalizam sobre poluentes
que estão biodisponíveis e que são nocivos à biota. Em terceiro lugar, os danos crônicos usualmente
não perceptíveis por medidas físicas ou químicas, podem ser avaliados por meio do uso de bioindi
cadores. Finalmente, sua aplicação também possibilita inferir sobre a combinação entre diferentes
tipos de impactos, situação comumente encontrada nas ZCs.
Botero et al. (2016) desenvolveram uma estrutura de avaliação com indicadores para inferir
sobre o progresso no planejamento terrestre e marinho na Colômbia e em Cuba. Os pesquisadores ar
gumentaram que são utilizadas frequentemente unidades geográficas de análise diversas, a depender
do tipo de abordagem no processo de gerenciamento: bacia hidrográfica (no caso de planejamento
baseado na bacia hidrográfica), área marinha (no caso de planejamento espacial marinho), município
e/ou ZC (no caso de GERCO). Mas, que todas elas podem convergir no âmbito do GERCO, fazendo
se a integração entre os ambientes terrestre e marinho. Utilizando como base o trabalho de Gallagher
(2010), sugeriram os indicadores: planejamento, participação, comunicação, integração, responsabili
dade e balanço; para avaliar alguns instrumentos de planejamento da Colômbia e de Cuba. Para cada
indicador, foram atribuídas notas (0, 3, 7 e 10), para avaliar o progresso em casos particulares, sendo o
valor zero atribuído ao pior cenário e 10, ao melhor. Os valores são atribuídos segundo critérios
constantes no padrão de sustentabilidade costeira, sugeridos por Gallagher (2010). Os pesquisadores
observaram que há recorrentemente confusão na denominação “planejamento” e “gerenciamento” em
muitos instrumentos avaliados; há necessidade de integração entre Governo, comunidade e cientistas;
há escassez na literatura científica de abordagens que utilizam a bacia hidrográfica (BH) como parte
da ZC. Os pesquisadores observaram que não há integração entre os ambientes terrestre e marinho nos
instrumentos avaliados, o que denota a setorização dos esforços de planejamento, mesmo que haja
conexão socioecológica entre estas áreas. E concluíram que a aplicação da estrutura de indicadores
proposta mostrou grande potencial para a apresentação gráfica dos resultados de um modo que integra
as unidades geográficas comumente utilizadas (BHs, áreas marinhas, municípios, ZC) e que é de fácil
compreensão para os gestores e participantes de modo geral.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 das Nações Unidas, que concerne na
conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos, é importante para o enfrenta
mento de problemas ambientais cada vez mais frequentes e que apresentam consequências, por vezes,
definitivas. Derrames de petróleo, acidificação dos oceanos, sobrepesca, são alguns dos problemas
que podem levar à morte de populações inteiras de organismos.
Os IS podem ajudar no diagnóstico ambiental da zona costeira, primeira fase do ciclo do
gerenciamento costeiro, à medida em que fornecem medidas que traduzem sua realidade complexa em
sinais simplificados (mas não simplórios), que funcionam como orientadores para a formulação de
planos e ações que promovam a sustentabilidade costeira.
No entanto, ainda há necessidade de desenvolvimento efetivo e aplicação dos IS pelos países,
como parte de sua estratégia conservacionista para regiões costeiras e marinhas. Esperase que o pre
sente capítulo contribua para a compreensão da relevância de tais regiões e forneça o ponto de partida
para que mais ações de conservação sejam realizadas.
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