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RESUMO
A Zona Costeira é um bioma importante do ponto de vista ambiental e econômico, que sofre pressões antrópicas
das mais variadas origens. Com o advento do Gerenciamento Costeiro Integrado, diversos planos e ações tem sido
elaborados para administrar os recursos costeiros de modo a conservar a integridade ecológica dessa zona e incre
mentar a qualidade de vida da população que nela habita. No Brasil, a Lei Federal No 7.661/1998 instituiu o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro, o qual foi regulamentado pelo Decreto No 5.300/2004, que, por sua vez,
previu alguns instrumentos para sua efetivação. Porém, a implementação dos instrumentos ainda é incipiente no
País. O mapeamento participativo pode ser uma valiosa ferramenta de auxílio para o diagnóstico ambiental,
primeira fase do processo de gestão costeira. Adicionalmente, esse tipo de mapeamento ajuda a despertar a
consciência ambiental na população, proporcionando meios para que atue como protetora da costa, mediante o
empoderamento da comunidade nos processos de tomada de decisão. Com o presente capítulo, esperase discutir
aspectos sobre a utilização do mapeamento participativo e contribuir com o suporte informacional para a proposta
de novos projetos de pesquisa envolvendo a zona costeira.
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ABSTRACT
The Coastal Zone is an important biome from an environmental and economic point of view, which
suffers anthropic pressures from the most varied origins. With the advent of the Integrated Coastal
Zone Management, several plans and actions have been developed to manage coastal resources in order to conserve the ecological integrity of this area and increase the quality of life of the population
that inhabits it. In Brazil, Federal Law No 7661/1998 instituted the National Coastal Management
Plan, which was regulated by Decree No 5300/2004, which, in turn, provided for some instruments for
its effectiveness. However, the implementation of the instruments is still incipient in the country. Participatory mapping can be a valuable tool for environmental evaluation, the first phase of the coastal
management process. In addition, this type of mapping helps to raise environmental awareness among
the population, providing the means to act as a protector of the coast, through the empowerment of the
community in decision-making processes. With this chapter, it is expected to discuss aspects of the use
of participatory mapping and to contribute with informational support for the proposal of new research projects involving the coastal zone.

Keywords: participatory mapping, integrated coastal management, coastal zone, environmental
evaluation.

1. INTRODUÇÃO
A sustentabilidade dos oceanos é um tema que tem se consolidado na agenda política interna
cional nas últimas duas décadas. No entanto, após quase cinquenta anos passados desde a Conferência
de Estocolmo em 1972, ainda há escassez de iniciativas voltadas à sustentabilidade costeira e marinha
no Brasil. Há um abismo entre as tomadas de decisão governamentais e a efetiva mudança local, o que
funciona como um entrave para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs),
propostos durante a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UN, 2015).
No Brasil, inúmeros diagnósticos são realizados, porém os dados e informações obtidos não
são reunidos em um Sistema de Informações para o Gerenciamento Costeiro (SIGERCO), o qual
possa ser acessado pelos diferentes setores da sociedade. Como há pouco avanço além da fase de
diagnóstico, considerada a fase inicial do processo de Gerenciamento Costeiro Integrado (GERCO),
não são estabelecidos programas e projetos de implementação e acompanhamento da gestão costeira
(GESAMP, 1996). Ou seja, não chegase à segunda ou terceira geração na espiral evolutiva do pro
cesso de GERCO. Por exemplo, observase a aprovação de Planos Estaduais de Gerenciamento
Costeiro (PEGCs) pelas Unidades da Federação, mas não são criados e implantados os mecanismos de
efetivo gerenciamento do espaço e recursos costeiros, tais como o Relatório de Qualidade Ambiental
da Zona Costeira (RQAZC) ou o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMAZC).
A prática associada ao GERCO no Brasil está reduzida, muitas vezes, ao ordenamento do uso do solo
(KlumbOliveira e Souto, 2015).
Esse panorama colabora para que as ações locais, desenvolvidas por setores organizados da
sociedade, como as instituições científicas ou as organizações nãogovernamentais (ONGs), ocorram
de forma dispersa e não contribuam para o alcance de uma meta coletiva, clara e objetiva. A partici
pação da comunidade é relevante, pela obtenção de dados ambientais em escala local, os quais não
podem ser captados pelos meios usuais de coleta de dados que, normalmente são desagregados so
mente até o nível municipal. Aspectos qualitativos, também observados em escala local, enriquecem
as avaliações e melhoram o conhecimento da qualidade ambiental da zona costeira (ZC) (Souto,
2016). Há de se fomentar a aproximação entre o planejamento e a gestão públicos e a comunidade,
conforme sugerido em diversos documentos oficiais, tais como: i) a Resolução CIRM No 001/90, a
qual menciona a elaboração dos planos de gestão costeira pelos municípios, envolvendo a participação
das entidades civis e setores organizados da sociedade (CIRM, 1990); ii) a Portaria CIRM No 440/96,
que define a composição do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GIGERCO), a qual in
clui um representante civil das Organizações Nãogovernamentais (ONGs) (CIRM, 1996); e iii) o De
creto No 5.300/04, que define como um dos princípios para a gestão da zona costeira,
o comprometimento e a cooperação entre as esferas de governo e a sociedade (BRASIL, 2004).
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2. SUSTENTABILIDADE COSTEIRA E MARINHA NA AGENDA DAS
DISCUSSÕES
A princípio, as discussões sobre a sustentabilidade costeira e marinha concentraramse na ne
cessidade da criação de políticas públicas voltadas ao uso racional de recursos vivos. Os acordos fir
mados pelos países em eventos internacionais tinham um caráter bem marcado de delimitação e
ordenamento dos espaços costeiro e oceânico.
Com o passar do tempo, as discussões sobre a sustentabilidade dos oceanos trouxeram visões
mais integradas, ressaltando sua importância para a regulação do clima global e para a manutenção da
biodiversidade. Em décadas recentes, passaram a abarcar aspectos que fazem interface com a dimen
são social, tais como os conflitos de interesses no uso do espaço e recursos desses ambientes, o papel
determinante da saúde dos oceanos para a segurança alimentar e/ou a importância da participação da
comunidade nos processos de planejamento e gestão relacionados. A Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar (UN, 1982), em seu artigo 61, determinou que o Estado costeiro, dispondo de
dados científicos, assegurará por meio de medidas de conservação e gestão, que a preservação dos re
cursos vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)2 não seja ameaçada por sobreexplotação.
A partir da década de 1990, houve grande profusão de iniciativas nacionais e multinacionais
para operacionalização de estratégias de alcance do desenvolvimento sustentável (DS), algumas delas
concernentes aos ambientes costeiros e marinhos (Souto, 2011). Nessa via, a Agenda 21, plano de
ação resultante da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento –
CNUMAD, realizada em 1992, trouxe, especificamente em seu capítulo 17, um conjunto de áreas
programáticas, objetivos, atividades e meios de implementação para proteção dos oceanos, todos os
tipos de mares e áreas costeiras e a proteção, o uso racional e o desenvolvimento de seus recursos
vivos (UN, 1992).
Tanto a CNUMAD, quanto a Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica
(CDB), também de 1992, foram importantes para ressaltar a participação dos oceanos nas interações
com a atmosfera e, por consequência, nos processos globais de mudanças climáticas e no equilíbrio do
ecossistema terrestre (Goldemberg, 2010).
A Comissão Mundial Independente sobre os Oceanos (CMIO), criada para apresentar um re
latório independente na Conferência Internacional sobre os Oceanos (CIO) de 1998, ressalta no docu
mento The ocean: our future (O oceano: nosso futuro), que os oceanos se tornaram o local de uma
lista crescente de problemas, tais como: disputas territoriais, interferência no clima global, sobrepesca,
extinção de espécies, poluição, tráfico ilegal e destruição de comunidades costeiras (IWCO, 1998). O
relatório trouxe elementos da dimensão social à discussão da problemática da sustentabilidade dos
ambientes costeiros e oceânicos.
No Brasil, foi criada a Comissão Nacional Independente sobre os Oceanos (CNIO) em 1996,
que elaborou documentos de apoio aos participantes brasileiros na CIO de 1998. Um desses documen
tos, intitulado “Os usos dos oceanos no século XXI: a contribuição brasileira”, apresentou conside
rações sobre o uso dos oceanos no contexto da sustentabilidade, dentre outros temas (CNIO, 1998).
Na mesma ocasião, a CNIO elaborou um relatório que foi apresentado na CIO de 1998, intitulado
“O Brasil e o mar no século XXI: relatório aos tomadores de decisão do País”, que contém uma parte
dedicada exclusivamente ao DS. A comissão evoca os princípios jurídicos da precaução e da pre
venção3 para (re)orientar o uso e a explotação dos recursos costeiros e oceânicos.

A Zona Econômica Exclusiva foi definida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar como a
faixa medida a partir das linhas de base do mar territorial e que não deve exceder a distância de 200 milhas
náuticas.
2

“(…) [princípio da] precaução, referese ao valor que impõe ao Poder Público a obrigação de vetar
determinadas atividades ou empreendimentos cujos impactos ambientais ainda sejam cientificamente
desconhecidos, até que haja maiores informações, numa presunção relativa e temporária que costuma se
denominar in dúbio pro meio ambiente ou in dúbio contra projectum . (…) devese entender por prevenção o
princípio de direito ambiental que atrai para a ordem jurídica da tutela do meio ambiente, o valor que importa a
todos, especialmente ao Poder Público, o dever agir de modo prévio, com controle, fiscalização, exigência de
estudos, medidas mitigadoras de impacto, compensação, ao se decidir o exercício de atividades ou
empreendimentos potencialmente degradadores do meio ambiente.” (Humbert, 2019)
3
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Adicionalmente, a mesma Comissão trata os temas da maricultura, do gerenciamento dos re
cursos pesqueiros, da biodiversidade e da ocupação da ZC4 sob a ótica da sustentabilidade, ressaltando
a importância dos oceanos no equilíbrio do ecossistema terrestre.
A importância dos oceanos não se limita, contudo, à biodiversidade e à sua ação
sobre os ciclos de nutrientes, ou ao seu potencial bioquímico e farmacológico. Todo o
processo de regulação climática e os ciclos hidrológicos dependem da enorme massa
d’água disponível e de sua capacidade de armazenar calor e absorver CO2. Os
oceanos e seus recursos podem ser entendidos como um capital, capaz de prover
serviços necessários à sustentação da vida na terra. (CEMBRA, 2012, p.339)
A Zona Costeira, como região de interface dos ecossistemas terrestres e marinhos,
contribui com uma ampla gama de funções ecológicas, incluindo a prevenção de
inundações, a intrusão salina e a erosão costeira, bem como a proteção contra tempes
tades; a reciclagem de nutrientes e substâncias poluidoras; e a provisão de habitats
para uma variedade de espécies explotadas, direta ou indiretamente (cerca de 90% da
produção pesqueira mundial compõemse de espécies que dependem das regiões
costeiras, ao menos em parte de seu ciclo de vida). (CEMBRA, ibid., p. 358)
A Resolução CIRM No 005/97 também destaca a relevância ecológica da ZC e alerta para a
fragilidade do ambiente costeiro, o que requer a formulação de políticas públicas específicas para esta
região.
A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental,
cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com
interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso,
atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na Constituição
brasileira como área de patrimônio nacional. (CIRM, 1997)
Alguns princípios explícitos na Resolução CIRM No 005/97 ilustram o compromisso do
Governo brasileiro com o DS, por meio do planejamento e gestão da ZC, com fins à manutenção da
qualidade ambiental dessa região.
2.4. A utilização sustentável dos recursos costeiros em observância aos critérios
previstos em Lei e neste Plano;
2.5. A gestão integrada dos ambientes terrestres e marinhos da Zona Costeira, com a
construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos de tomada de
decisões, baseada na melhor informação e tecnologia disponível e na convergência e
compatibilização das políticas públicas, em todos os níveis da administração;
2.10. A preservação, conservação e controle de áreas que sejam representativas dos
ecossistemas da Zona Costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas
ou descaracterizadas;
2.11. A aplicação do Princípio de Precaução tal como definido na Agenda 21,
adotandose medidas eficazes para impedir ou minimizar a degradação do meio
ambiente, sempre que houver perigo de dano grave ou irreversível, mesmo na falta de
dados científicos completos e atualizados; (...) (CIRM, 1997)
A Lei Federal No 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, considera como Zona
Costeira, o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, e
abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre (BRASIL, 1988). O Decreto Federal 5.300/04, que regulamenta
a Lei No 7.661/88, estabelece que a faixa costeira da ZC constituise dos municípios com influência direta dos
fenômenos ocorrentes nessa zona e a faixa marítima, do mar territorial (BRASIL, 2004).
4
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Diversos documentos oficiais de organismos nacionais e multinacionais apontam para a ne
cessidade de desenvolver estratégias voltadas ao alcance dos ODSs que contemplem a participação
popular, seja por meio de organizações e setores da sociedade, seja pela participação individual, como
educandos, voluntários ou como agentes replicadores.
O ODS 4.7 intitulase Education for sustainable development and global citizenship
(Educação para o desenvolvimento sustentável e a cidadania global) e consiste em assegurar que até
2030, todos os estudantes adquiram o conhecimento e as habilidades necessários para promover o DS.
O portal web Learning to live together sustainability (Aprendendo a viver a sustentabilidade juntos)
da UNESCO reúne documentos, estatísticas, análises e notícias produzidos pela organização e seus
parceiros (UNESCO, 2019b).
Já o ODS 14 é específico aos ambientes costeiros e marinhos. Intitulado “Conservação e uso
sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável”, visa
a combater problemas frequentemente encontrados nesses ambientes, tais como: acidificação da água
do mar, poluição por resíduos sólidos e eutrofização, sobrepesca e uso insustentável dos recursos (UN,
2018).
A Declaração de Villa Maria5, fruto de um encontro realizado na Argentina em 2017, ressalta
a importância da ação coletiva e dos esforços colaborativos que envolvem diversos atores e em diver
sas escalas na educação para a sustentabilidade.
O aprendizado para a sustentabilidade requer ação colaborativa e esforços coletivos de
tomadores de decisão em diversos níveis, de organizações internacionais e Governos
nacionais até comunidades e famílias. (UNESCO, 2017, tradução nossa)
O documento final da Conferência sobre os Oceanos, realizada pela Alta Cúpula das Nações
Unidas em 2017, intitulado Our ocean, our future: call for action (Nosso oceano, nosso futuro:
chamada à ação), reafirmou a importância do uso de abordagens integradas e participativas na conse
cução dos ODSs, relativo aos ambientes costeiros e oceânicos:
Ressaltamos a necessidade de uma abordagem integrada, interdisciplinar e
intersetorial, bem como de se aperfeiçoar a cooperação, coordenação e coerência
política em todos os níveis. Enfatizamos a importância de parcerias efetivas que
possibilitem ações coletivas e reafirmamos nosso compromisso para com a
implementação do Objetivo 14 com a participação integral de todas as partes
interessadas. (UN, 2017, tradução nossa)
Uma orientação específica à educação voltada ao DS, aparece no Global Action Programme
on Education for Sustainable Development (Programa de Ação Global sobre Educação para o
Desenvolvimento Sustentável), outra iniciativa da UNESCO, traduzida em seus objetivos:
Objetivo 1 ‘reorientar a educação e o aprendizado até que todos tenham a
oportunidade de adquirir conhecimento, habilidades, valores e atitudes que os
empoderem a contribuir para o desenvolvimento sustentável’
Objetivo 2 ‘Fortalecer a educação e o aprendizado em todas as agências, programas e
atividades que promovem o desenvolvimento sustentável.’
(UNESCO, 2019a, tradução nossa)

Villa María Declaration , oriunda do Meeting on Learning to Live Sustainability in Cities in Latin America and
the Caribean , realizado pela UNESCO em 2017.
5
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Sobre o planejamento e gerenciamento do turismo sustentável, a estratégia denominada

Sustainable Tourism Strategy Document (Documento de Estratégia de Turismo Sustentável) resultou
de uma série de workshops realizados em 2015 e 20166, sob os auspícios do Projeto Jakarta, da
UNESCO: The Power of Culture: Supporting Community-Based Management and Sustainable
Tourism at the World Heritage Sites in Southeast Asia (O poder da cultura: apoiar a gestão comu
nitária e o turismo sustentável nos locais do patrimônio mundial no sudeste da Ásia). Nessa estratégia,
ressaltase a importância do gerenciamento baseado em comunidades (community-based management), uma vez que a atividade turística afeta diretamente a população local e os moradores podem ser
fontes valiosas de informações nessa escala (WHC, 2016).
Na II Conferência Internacional sobre Planejamento Marinho/Marítimo7, promovida em 2017
pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental (COI), a União Europeia e a UNESCO, os debate
dores apontaram que alguns dos principais desafios relacionados à consecução do planejamento espa
cial marinho são: falta da via bottom-up8 nos processos e políticas de gestão e planejamento marinho
propostos9, conflitos de uso do espaço marinho e seus recursos naturais10; a falta de entendimento do
que seja planejamento espacial marinho (PEM) por parte dos governantes11; a dificuldade em reunir os
setores que atuam na zona marinha em torno de um objetivo comum12; falta de identificação dos
órgãos responsáveis por cada tipo de atividade desenvolvida no ambiente marinho13.
No Brasil, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), instituído pela Lei Federal
No 7.661/1998, busca promover o uso racional dos recursos costeiros, de modo a melhorar a qualidade
de vida da população e promover a proteção de seus recursos naturais, históricos, étnicos e culturais
(BRASIL, 1998). A visão contida no PNGC é aquela contida na Declaração de Joanesburgo14, que
considera os três pilares para o DS como sendo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento so
cial e a conservação ambiental (UN, 2002).
A Resolução CIRM No 001/90, aprova o PNGC e estabelece seis princípios para o mesmo,
dos quais quatro são voltados à preservação, conservação ou recuperação costeiras. Um dos princípios
diz respeito à racionalização do uso dos recursos naturais presentes na costa, mediante conhecimento
da dinâmica ambiental com uso de um enfoque sistêmico (CIRM, 1990). Nessa via, a Resolução
CIRM No 005/97 reafirma o compromisso do governo brasileiro com as diretrizes de planejamento e
gestão sustentável da ZC e releva que: “a sustentabilidade das atividades humanas nas zonas costeiras
depende de um meio marinho saudável e viceversa” (CIRM, 1997).
A revisão do PNGC proposta pela Resolução CIRM No 005/97 trouxe um nexo recíproco en
tre sustentabilidade da costa e do ambiente marinho. E alerta para a necessidade de maior integração
intersetorial: “A atividade de gerenciamento deste amplo universo de trabalho implica, fundamental
mente, a construção de um modelo cooperativo entre os diversos níveis e setores do governo, e deste
com a sociedade.” (CIRM, 1997). Segundo o mesmo documento, a gestão costeira integrada requer o
atendimento de alguns pressupostos:
(…) a construção e manutenção de mecanismos transparentes e participativos de
tomada de decisões, baseada na melhor informação e tecnologia disponíveis e na
convergência e compatibilização das políticas públicas, em todos os níveis da
administração. (CIRM, 1997)
Os workshops ocorreram entre 23 e 25 de novembro de 2015, em 17 e 18 de março de 2016 e nos dias 19 e 20
de maio de 2016 em George Town e Melaka, Malásia.
7 2nd International Conference on Marine/Maritime Planning , realizada entre 15 e 17 de março de 2017, em
Paris, França.
8 Abordagem oriunda da Administração, na qual há um fluxo de informações e conhecimento “de baixo pra
cima”, no caso em questão, considerandose as informações provenientes da comunidade.
9 Steve Diggon, representante do Canadá no evento.
10 Leo De Vrees, Ministro de Infraestrutura e Ambiente, representante da Holanda no evento.
11 Anja Kreiner, Ministro de Pesca e Marítimo, representante da Namíbia no evento.
12 Decomarmond, Ministro do Ambiente, representante das Ilhas Seychelles no evento.
13 Jungho Nam, do Instituto Marítimo da Korea, representante da República da Korea no evento.
14 Declaração resultante da Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, da ONU, realizada
em Joanesburgo, África do Sul, em 2002.
6
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O Decreto No 5300/2004 prevê o Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA
ZC), o Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMAZC) e o SIGERCO como al
guns dos instrumentos de gerenciamento costeiro, a serem elaborados pelas agências governamentais
ambientais estaduais. Entretanto, há pouquíssimas iniciativas no País que levaram a cabo a implemen
tação desses instrumentos.
Outro entrave à consecução das etapas do GERCO, diz respeito ao insuficiente preparo dos
técnicos e gestores nos assuntos da gestão de áreas marinhas e costeiras. Assim, o IV Plano de Ação
Federal para a Zona Costeira previu um plano de trabalho para o período 20172019. Uma das ações,
intitulada “Promover ações de treinamento e capacitação voltadas para a Zona Costeira” (ação 08), in
clui a capacitação de técnicos das prefeituras dos municípios costeiros, nos instrumentos previstos
pelo Decreto No 5300/2004 (MMA, 2017).

3. PONTOS FOCAIS DE PROBLEMAS ENCONTRADOS DA ZONA
COSTEIRA E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
De acordo com o Censo Demográfico do Brasil, 50.699.447 pessoas residiam na ZC brasileira
em 2010, o que correspondia a cerca de 26,8% da população do País no ano de referência (IBGE,
2011). No entanto, a população distribuise de forma heterogênea no espaço costeiro, concentrandose
nas cidades grandes, com mais de 300.000 habitantes (26,8%) e com mais de 1 milhão de habitantes
(30,4%). Com o adensamento populacional, os problemas costeiros crescem em ocorrência e em com
plexidade. Frequentemente, abrangem mais de uma dimensão do DS e apresentam uma natureza
sistêmica. Nessa via, destacamse adiante alguns pontos focais de problemas frequentemente encon
trados e que merecem ser observados:

1. Declínio da pesca artesanal  a pesca artesanal é uma atividade que está em declínio no litoral

brasileiro, por causa da poluição e da sobrepesca dos recursos pesqueiros. Há ainda, problemas resul
tantes do conflito de interesses entre os pescadores e outros profissionais que utilizam o espaço
costeiro. De modo geral, a escolaridade dos pescadores é muito baixa e os indivíduos não possuem
conhecimentos sobre Ecologia ou conservação da vida marinha. De acordo com as Nações Unidas, a
participação global de estoques de peixes marinhos que estão dentro de níveis biologicamente susten
táveis declinou de 90% em 1974 para 69% em 2013 (UN, 2018);

2. Pesca fantasma  a pesca fantasma15 tem contribuído para a mortandade de organismos marinhos.
O abandono ou perda de aparelhos de pesca em todo o mundo, numa quantidade de pelo menos 640
toneladas/ano, tem levado à morte, milhares de organismos marinhos. Segundo a Organização das
Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (Food and Agriculture Organization , FAO), tais
restos correspondem a cerca de 10% de todos os dejetos sólidos que chegam aos oceanos (FAO,
2019);

3. Poluição marinha por resíduos sólidos e efluentes químicos  as discussões sobre a problemática

da destinação inadequada do lixo (especialmente o resíduo plástico) e da poluição costeira por eflu
entes químicos ganharam vulto na agenda política nacional e internacional. O número de casos de
mortandade de animais marinhos por ingestão de resíduos plásticos e a detecção da presença de micro
e nanoplástico em suas vísceras, acendeu um alerta da comunidade científica internacional a respeito
dos danos da poluição por resíduos plásticos nos ambientes costeiros e marinhos. A bioacumulação e a
biomagnificação16 de poluentes químicos na cadeia trófica marinha são os agravantes desse quadro;
A “peca fantasma” é uma expressão que foi cunhada para descrever a morte de organismos marinhos pela
ingestão de restos de apetrechos de pesca ou por ficarem presos a tais restos.
15

A bioacumulação é um processo complexo em que as substâncias químicas entram no corpo por meio de rotas
de exposição (água, alimento e sedimento), enquanto que a biomagnificação resulta no seu acúmulo ao longo da
cadeia trófica (GESAMP, 1996, tradução minha).
16
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4. Deterioração e eutrofização das águas costeiras  de acordo com as Nações Unidas, as tendências

globais apontam para a contínua deterioração das águas costeiras devido à poluição e à eutrofização17.
Sem esforços concentrados, esperase que a eutrofização costeira aumente em 20% dos grandes ecos
sistemas marinhos até 2050 (UN, 2018);

5. Dispersão e falta de acesso a dados  a articulação entre as organizações da sociedade civil ainda é

incipiente em muitos países. Os dados produzidos pelas entidades estão dispersos em repositórios
próprios de informações dos programas e projetos executados, com quase nenhum (ou nenhum)
acesso pela população. Essa falta de integração passa também pela prática institucional governamen
tal, havendo pouca ou nenhuma interface entre os órgãos gestores entre si e entre os mesmos e a
Academia;

6. Predomínio de abordagens top-down – outro problema relacionado à gestão diz respeito à maior
incidência de desenhos de programas/projetos científicos ou governamentais que se utilizam de uma
abordagem com sentido top-down 18, o que resulta em carência de detalhes sobre os lugares e seus re
spectivos problemas ambientais (Arns, 2002; Gerhardinger et al., 2010; IFAD, 2009, Polette, 2009);

7. Incipiente capacitação para a sustentabilidade dos ambientes costeiros e marinhos – há necessi

dade de capacitação de professores, alunos e demais atores envolvidos nas questões pertinentes à sus
tentabilidade na ZC brasileira, por considerarse importante a participação dos mesmos na busca do
entendimento e consecução dos ODSs relacionados aos ambientes costeiros e oceânicos, especial
mente pela mudança de mentalidade e comportamento. Uma vez educados, tais atores passarão a atuar
espontaneamente em sua comunidade como agentes multiplicadores dos conceitos apreendidos (FAO,
2018); e

8. Necessidade de consolidação da mentalidade marítima brasileira  o Brasil ainda necessita conso
lidar a mentalidade marítima no País, o que já é alvo de programa específico da Marinha do Brasil e
que pode ser fortalecido por ações de planejamento e gestão ambiental que levem em conta ferramen
tas participativas.
O subsídio informacional é fundamental para o planejamento territorial e a gestão ambiental
de regiões costeiras e oceânicas, uma vez que tais regiões apresentam dinâmica complexa e são fre
quentemente caracterizadas por conflitos de interesse pelo uso do espaço e dos recursos naturais por
parte dos segmentos da sociedade. Além disso, frente aos desafios que se apresentam no momento
atual, no que tange às alterações antrópicas dos ambientes costeiros e oceânicos, considerase rele
vante o diagnóstico ambiental da região, que possibilite o conhecimento dos seus problemas e poten
cialidades.

4. MAPEAMENTO PARTICIPATIVO COMO FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
O mapeamento participativo inserese no ramo da Cartografia, especificamente como ferra
mental na área temática da Cartografia Social, a qual pode ser definida como a área teórica cuja pro
posta conceitual e metodológica contempla a utilização de técnicas e vivências na confecção de mapas
coletivos, pelos indivíduos/grupos conhecedores do território (Herrera, 2009; Seemann, 2011). O ma
peamento participativo pode ser definido como “um conjunto de métodos que enfatiza o mapeamento
como instrumento para a compreensão do conhecimento do indivíduo sobre seu espaço e como as co
munidades utilizam este espaço” (Chaves, 2011). Esse tipo de mapeamento começou no final dos anos
1980 (Rambaldi et al., 2006) e tem sido utilizado no Brasil principalmente nos projetos de avali
ação/conservação de ambientes terrestres, havendo poucas iniciativas voltadas para o ambiente ma
rinho (Gerhardinger et al., 2010).
Eutrofização corresponde a um processo no qual há elevação dos níveis de nutrientes em um corpo d’água,
acarretando o consumo excessivo de oxigênio dissolvido e causando prejuízos à biota presente no mesmo.
17
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De acordo com Gorayeb (2014), citado por Silva e Verbicaro (2016), o mapeamento partici
pativo no Brasil tem se destinado principalmente aos seguintes objetivos: i) busca por legitimidade da
comunidade; ii) busca por informações mais precisas; iii) busca pelo fortalecimento da mobilização de
grupos.
A Cartografia Social é uma grande aliada na obtenção de dados ambientais em escala local e
contribuem para despertar a consciência ambiental e empoderar as comunidades, pelo envolvimento
das pessoas na resolução dos problemas que lhe são comuns (Acselrad, 2008; Acselrad, 2012;
Campos, 2009; Chambers, 2006; Chaves, 2011; FAO, 2018; IFAD, 2009; Lobatón, 2009; Rambaldi et
al., 2006; Silva e Verbicaro, 2016, Torres et al., 2012; Gerhardinger et al., 2010).
O processo de mapeamento participativo pode influenciar as dinâmicas internas da
comunidade. Esse processo pode contribuir para a construção da coesão da comu
nidade, ajudar a estimular o engajamento dos membros da comunidade nas tomadas
de decisão relacionadas ao território, elevar a consciência a respeito dos temas rela
cionados à pressão sobre o ambiente e, finalmente, contribuir para o empoderamento
das comunidades locais e dos seus membros. (IFAD, 2009, p.4, tradução nossa)
Assim como em qualquer tipo de mapa, os mapas participativos podem exibir informações em
diferentes escalas. Além disso, prestamse a diversos propósitos:
1. Para ajudar as comunidades a articularem e comunicarem o conhecimento espacial
a agências externas;
2. Permitir às comunidades registrarem e arquivarem o conhecimento local;
3. Ajudar as comunidades no planejamento de uso do solo e no gerenciamento dos
recursos;
4. Capacitar as comunidades a advogarem por mudanças;
5. Aumentar a capacidade das comunidades;
6. Resolver conflitos relacionados aos recursos; (IFAD, 2009, p.9, tradução nossa)
Há diversas técnicas de mapeamento participativo e no Quadro 1 são apresentados os usos,
vantagens e desvantagens associados a cada uma delas. A despeito de todas as vantagens, Lobatón
(2009) argumenta que há um desafio na construção de um sistema de informações geográficas partici
pativo (SIGP), no que tange à necessidade da criação de uma ponte entre a representação euclidiana
do espaço (aquela que é produzida pelas instituições e que segue parâmetros préestabelecidos) e a
representação não euclidiana desse mesmo espaço (aquela baseada no conhecimento da comunidade).
A autora argumenta ainda que o espaço socialmente construído pode ser subdividido em i) espaço
concebido, aquele que inclui o imaginário – um espaço mental; e ii) espaço vivido, aquele que corre
sponde à forma de ver e viver as coisas, sendo, portanto, único para cada indivíduo.
A prática da Cartografia Social tem ressignificado o ato de cartografar e tem quebrado o
monopólio e a hegemonia do Estado na produção de mapas (Acselrad, 2013; Castro, 1995; Freire e
Villar, 2010; Vaughan, 2018). Assim, a representação não euclidiana do espaço tem emergido nas últi
mas décadas e é utilizada especialmente por grupos sociais excluídos do processo de tomada de de
cisão, como uma forma de ação política dessas comunidades:
A legitimidade conferida ao processo de informação cartográfica e sua divulgação
entre os diferentes atores sociais se constitui como um elemento importante para a
ação política das comunidades, pois contribui de diversas maneiras: serve para dar
visibilidade aos grupos sociais, seus territórios, territorialidades, representações,
identidades, conflitos e lutas por reconhecimento de direitos; auxilia na ampliação do
conhecimento dos grupos sociais sobre seus territórios, sobre suas histórias e sobre os
usos que fazem de seus recursos naturais; contribui para os processos de
reivindicação, de defesa e de proteção dos territórios e de seus recursos; fortalece
organizações indígenas; e amplia o diálogo entre os povos indígenas e as instituições
governamentais e não governamentais. (Acselrad, 2013, p.1718)
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Quadro 1 . Diferenças entre algumas técnicas de mapeamento participativo

Fonte: IFAD, 2009, p.1319, tradução minha.
Abordagem top-down em gestão é aquela tradicional, que considera uma via única e hierarquizada de fluxo de
informações e tomada de decisão “de cima pra baixo”. Diferentemente, a abordagem botom-up considera um
ambiente colaborativo de trabalho.
18
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Ribeiro e Lima (2011), argumentam que, com o advento dos serviços de mapeamento via In
ternet, tais como o Google Maps© ou o Google Earth©, transformase a relação do indivíduo com o
espaço, uma vez que passa do polo passivo ao ativo na produção de informação cartográfica. Com a
possibilidade de inserção de outros recursos nos mapas (fotografias, vídeos e comentários), fortalece
se o vínculo com os lugares e possibilitase uma maior produção de significados e representações so
ciais. O fluxo de informações tornase descentralizado e personalizado.
Os sistemas baseados em localização (Location Based Systems , LBS) e os SIGs que fun
cionam na Internet (webgis ) tem sido utilizados na construção de mapas digitais participativos, por
justamente permitirem ações descentralizadas e personalizadas. Esse tipo de Cartografia Social com
uso da Internet foi denominada como Cartografia 2.0 e teve seu desenvolvimento incrementado a par
tir dos anos 1990 (Souza, 2011; Mericskay e Roche, 2010). Segundo Crampton (2009), outras ex
pressões também são adotadas para definila são: geospatial web, geoweb, neogeography, new spatial

media, virtual media, digiplace, spatial crowdsourcing, locative media, geocollaboration, cybercartography e map hacking. Especificamente, aqueles projetos que preveem a inserção de dados pelos
usuários utilizando a Internet fazem parte do que se denomina atualmente como crowdsourcing

(Souza, 2011).
Para Crampton (2009), os programas de códigofonte e livre (free and open source software)
são o principal componente da filosofia que fundamenta a geoweb, dada a sua característica de desen
volvimento colaborativo. O autor evoca o paradigma de “A Catedral e o Bazar” (Cathedral and
Bazaar), lançado por Richard Stallman, quando da criação da Fundação para o Software Livre (Free
Software Foundation , FSF). As figuras da catedral e do bazar não dizem respeito à contraposição entre
uma cultura monetarizada e outra, de gratuidade, mas sim à liberdade em executar um programa para
qualquer propósito que se queira e à liberdade de estudar e modificar o programa, de distribuir e re
distribuilo livremente. Cabe elucidar ainda, que essa filosofia não se refere à perda do direito autoral,
mas sim, à liberdade de disseminação do programa, desde que referida sua autoria – licenças Copyleft
e Creative Commons . A partir desse momento, houve uma onda revolucionária de mudança, que foi
proclamada pelo manifesto denominado Manifest for the digital society (Manifesto para a sociedade
digital).
A Revolução Digital que está varrendo a sociedade é na verdade uma revolução das
comunicações que está transformando a sociedade. Quando usada por pessoas que a
entendem, a tecnologia digital permite que informações sejam transmitidas e
transmutadas de maneiras fundamentalmente ilimitadas. Essa capacidade é a base do
sucesso econômico em todo o mundo. Mas oferece mais do que isso. Oferece valores
intangíveis e inestimáveis de amizade, comunidade e compreensão. Oferece uma nova
democracia, que não é dominada nem pelos interesses dos partidos políticos, nem
pelo uivo da multidão. Pode diminuir a lacuna que separa o capital do trabalho; pode
aprofundar os laços entre as pessoas e o planeta. (Graham, 1998, p.168)
Nessa via, os “hipermapas web” são aplicações cartográficas dinâmicas e interativas que se
consolidam a partir dos anos 1990 e associam conteúdos hipermidiáticos às referências geográficas
(Mericskay e Roche, 2010). Por exemplo: Mapas Coletivos, MapHub, Umap, GeoJson e Google My
Maps.
Como explícito anteriormente, a maioria das iniciativas de cartografia web no Brasil estão
relacionadas à gestão de áreas em ambiente terrestre, como aquelas em: Goldstein et al. (2013),
Benedet (2008), Campos (2009), Mendes et al. (2016), Andrade e Carneiro (2009), Almeida e Ven
torini (2014); e Milagres (2011).
Em face do panorama exposto, é relevante lançar luzes em alguns trabalhos com utilização de
mapeamento participativo, desenvolvidos com foco em ambientes costeiros.
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5. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DE MAPEAMENTO PARTICIPATIVO
DE AMBIENTES COSTEIROS
Martins (2013) ressalta a importância do webgis para potencializar as atividades de GERCO e
de diagnóstico ambiental e socioeconômico de regiões costeiras. O pesquisador desenvolveu o Sis
tema de Informações Geográficas da Bacia Sedimentar de Pelotas – SIGBP, com foco na Bacia Sedi
mentar de Pelotas, entre os cabos de Santa Marta Grande/SC e Polônio/Uruguai, utilizando softwares
livres. Por meio da iniciativa, o pesquisador visou oferecer uma plataforma informacional aos municí
pios que enfrentavam dificuldades técnicas e/ou operacionais e ainda, aproximar os atores envolvidos:
governos municipais (demandas e responsabilidades), universidades (conhecimento técnicocon
ceitual) e demais setores da sociedade (participação e legitimidade). Para tanto, o portal do SIGBP
disponibilizado na Internet funcionou tanto como uma ferramenta de análise espacial na web, quanto
como um meio de comunicação sócioespacial. Por meio do webgis desenvolvido, foram carregados
dados de campo, coletados com auxílio de aparelho de geolocalização, gerando os planos de infor
mação vetoriais, que depois foram utilizados nas análises espaciais. O pesquisador ressaltou ainda,
que a disponibilização de um webgis construído com softwares livres gerou uma grande economia de
dinheiro para a Universidade Federal de Pelotas (instituição responsável pelo projeto), já que não foi
necessário o pagamento de licenças de uso. Além disso, que a disponibilização da plataforma na Inter
net possibilita a comunicação em tempo real de informações levantadas em campo por diversos
pesquisadores.
Costa (2016) elaborou mapas sociais colaborativos com os residentes na Reserva Extrativista
Marinha da Prainha do Canto Verde, de Beberibe/CE, a fim de realizar um diagnóstico dos conflitos
socioambientais e proporcionar condições para o enfrentamento dos mesmos pelos habitantes da lo
calidade. A autora argumenta que a cartografia social, aliada ao planejamento participativo, propicia a
aplicação de uma abordagem para o desenvolvimento local que utiliza um paradigma que leva em
consideração a análise de uma grande variedade de aspectos – sociais, ambientias, econômicos e cul
turais que, naturalmente, fazem parte da realidade dos residentes. Nesse processo, há valorização do
conhecimento tradicional, empírico, dos habitantes do lugar e, consequentemente, o fortalecimento da
identidade territorial. Adicionalmente, propiciase a construção sociopolítica do grupo, o qual passa a
ser capaz de se empoderar frente ao processo de tomada de decisão junto ao Poder Público. O desenho
experimental utilizado levou em consideração a realização de oficinas de cartografia aos finais de se
mana, com a capacitação dos participantes nas técnicas de mapeamento e posteriores discussões
temáticas, com geração dos mapas: oficina de diagnóstico participativo, oficina sobre os problemas,
oficina sobre as potencialidades, oficina sobre a pesca e oficina propositiva (com identificação de
áreas propícias à expansão residencial, à proteção dos recursos hídricos e à conservação da vege
tação). Em seguida, os mapas foram validados em laboratório, com a transferência dos dados para o
SIG. Os mapas digitalizados foram, então, levados de volta à comunidade para revalidação, a fim de
corrigir algum erro eventual restante e acréscimo de outras informações olvidadas quando da realiza
ção das oficinas. Finalmente, a pesquisadora argumenta que a realização das oficinas contribuiu para o
fortalecimento dos laços entre os habitantes da reserva extrativista.
MoretzSohn et al. (2016) mapearam os atributos geoecológicos da Praia de Picos, a partir do
conhecimento dos pescadores no município de IcapuíCE. Nesse estudo de caso, foi possível resolver
dúvidas e questionamentos a respeito da dinâmica sedimentar, a partir do conhecimento empírico dos
pescadores mais idosos (aqueles com mais de 50 anos de atividade pesqueira), habitantes do local. O
mapa ambiental do litoral de Picos que foi confeccionado levou em conta as características sedimen
tológicas da praia, os locais de ocorrência de algas e fanerógamas marinhas, dos recifes areníticos e
das fontes de água doce. Inicialmente, foi elaborada uma maquete, cujas informações foram depois
transpostas para mapas desenhados e que, posteriormente, foram digitalizados. Os autores argumen
tam que o conhecimento tradicional acerca do funcionamento dos serviços ambientais pode ser uma
grande contribuição ao processo de GERCO.
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No Espírito Santo, foi realizado mapeamento participativo com as comunidades de pescadores
para delimitação de duas áreas marinhas protegidas (AMPs) – a Área de Proteção Ambiental Costa
das Algas e o Refúgio da Vida Silvestre de Santa Cruz, com o objetivo de conhecer a distribuição dos
recursos pesqueiros e a dinâmica espacial da pesca nestes locais. De acordo com os pesquisadores, a
técnica do mapeamento participativo foi escolhido devido à escassez de informações sobre a fauna
bentônica e nectônica e também sobre as atividades pesqueiras na região. As informações foram uti
lizadas para balizar a delimitação posterior de áreas de exclusão de pesca e a elaboração dos planos
de manejo. Inicialmente, foram realizadas reuniões com as cinco comunidades de pescadores, com a
apresentação da proposta de delimitação das AMPs e recepção de críticas e sugestões dos partici
pantes. Os pescadores contribuiram com informações sobre os pontos de localização das pescarias e
sobre as dinâmicas espacial e temporal das mesmas, além de argumentarem sobre o impacto que o es
tablecimento das áreas de exclusão de pesca propostas causaria sobre cada tipo de pescaria que rea
lizavam. Os mapas e as anotações foram então processadas por equipe técnica responsável pela deli
mitação das AMPs e os limites foram ajustados de acordo com as necessidades das comunidades,
sendo em seguida apresentados em nova consulta pública (Gerhardinger et al., 2010).
Mapeamento participativo foi realizado para conservação de meros na Baía de Babitonga, São
Francisco do Sul/SC. O mero é um peixe marinho criticamente ameaçado de extinção e poucas infor
mações estavam disponíveis sobre esta espécie no Brasil. Entrevistas foram realizadas com os
pescadores mais experientes da região, para que marcassem as localizações de ocorrência dos meros,
segundo classes de abundância (1 marca = ocasional; 2 marcas = abundante e 3 marcas = muito abun
dante). Uma imagem de satélite com uma lâmina transparente disposta por cima da mesma foi uti
lizada como suporte para que os pescadores marcassem as localizações. Além das áreas de ocorrência,
foram identificados os locais de agregações reprodutivas, sendo solicitado aos pescadores que mar
cassem no mapa onde avistaram ao menos dois indivíduos no mesmo local. Os resultados do estudo
de caso subsidiaram a delimitação de uma AMP e as atividades de licenciamento ambiental para a
instalação de portos na região (Gerhardinger et al., 2009b).
Mapeamento participativo das atividades pesqueiras no entorno das Ilhas Cagarras, Rio de
Janeiro/RJ, foi realizado para sugerir a criação de uma AMP, com a participação de integrantes de
cinco comunidades pesqueiras cariocas. Mapeamento preliminar foi realizado com pescadores mais
experientes, para melhor entendimento da dinâmica na região: as áreas, as artes de pesca e os recursos
explorados pela pesca. A partir disso, foram identificados os pontos que mereciam uma investigação
mais detalhada. A partir de uma mapa impresso e com uma lâmina transparente por cima, os
pescadores puderam marcar os pontos de localização dos pesqueiros. Para cada um dos pesqueiros
foram coletadas informações pormenorizadas, tais como: época e frequência de uso, recursos princi
pais explorados, tipo de fundo da localidade, conflitos específicos, aspectos culturais e outros a es
colha dos pescadores. Em seguida, solicitouse aos pescadores que classificassem os pesqueiros de
acordo com a sua importância na composição da renda das famílias, em categorias de 1 a 5. Adi
cionalmente, foram marcados no mapa: demais conflitos de interesse e as áreas de abrigo e atracação,
utilizadas nos momentos de ocorrência de condições oceanográficas desfavoráveis. Finalmente, os
mapas foram digitalizados e transpostas as informações para um SIG, as quais foram utilizadas na
composição do relatório encaminhado ao Ministério da Pesca, ao Instituto Chico Mendes de Conser
vação da Biodiversidade (ICMBio) e às comunidades de pesca (Gerhardinger et al., 2009a).
Chaves (2011) realizou um mapeamento participativo com pescadores artesanais do entorno
da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro/RJ, para compreender os conflitos existentes entre os diferentes
usuários do espelho d’água da baía. As técnicas utilizadas pela pesquisadora foram a observação par
ticipante e o mapa mental. A observação participante é aquela em que o pesquisador inserese na co
munidade e a observa, na tentativa de eliminar qualquer viés ou bias que o levaria a “ver apenas o que
quer ver”. O mapa mental é aquele esboçado pelos próprios pescadores, sem auxílio de qualquer do
cumento cartográfico. Ambas as técnicas proporcionam a chance de uma livre representação do es
paço vivido e dos conflitos presentes no mesmo.
Cabe ressaltar que, por meio da observação participante, Chaves (op. cit. ) pode conquistar a
confiança dos pescadores, o que facilitou o posterior trabalho de mapeamento nas oficinas. Por meio
da pesquisa realizada, pode ser observado que há conflitos na região da Baía de Guanabara, especial
mente entre a pesca e a atividade petrolífera.
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Karimi e Brown (2017) realizaram mapeamento participativo para modelar o conflito de uso
potencial de uma área de Queensland (Austrália). Para tanto, compararam algumas abordagens para
ponderar as preferências dos participantes: preferências de uso do solo (land use preferences ), prefe
rências ponderadas (weighted preferences ), valores de lugares e preferências de uso do solo combina
dos (combined place values and land use preferences ); e escore de compatibilidade de valor (value
compatibility score) na avaliação do conflito de uso de quatro categorias de uso da terra (desenvolvi
mento residencial, desenvolvimento turístico, mineração e conservação). O mapeamento participativo
foi realizado com auxílio de um webgis desenvolvido com uma interface de programação de aplica
tivo (Application Programme Interface, API) do Google MapsTM, de modo que os participantes pon
derassem as categorias em 13 locais marcados no mapa online. Os convites à participação foram
enviados por email. Os métodos de preferências ponderadas e de valores de lugares e preferências de
uso do solo combinados foram os mais eficazes, de acordo com os pesquisadores.
Moore et al. (2017) realizaram um mapeamento participativo para identificar conflitos de in
teresse potenciais na costa noroeste da Austrália. Os autores argumentam que o PEM muitas vezes fica
prejudicado pela carência de dados sociais. O mapeamento foi realizado por meio de entrevistas com
167 participantes e a técnica utilizada para ponderação foi a de valores de lugares (places values ).
Foram estabelecidos 17 valores, sendo os mais valorizados: biodiversidade, ambiente físico e cultura
aborígene. Para identificar os conflitos potenciais, os valores foram organizados em uma matriz, em
duas categorias, sendo uma delas para incluir aqueles valores menos compatíveis com os demais e a
outra categoria, para os mais compatíveis. Os pares foram comparados e os resultados, informados a
um SIG para que espacializasse os conflitos de interesse potenciais. Os resultados foram sobrepostos
ao mapa com a delimitação espacial de nove AMPs da região, para ilustrar a aplicação da técnica no
âmbito do PEM.
Prestrelo e Vianna (2016) identificaram os conflitos de uso na Baía de Guanabara, Rio de
Janeiro/RJ, levando em conta a análise da legislação pertinente e os resultados obtidos da realização
de entrevistas com pescadores que trabalham na região. A partir da aplicação de um questionário es
truturado e da elaboração de mapas mentais pelos pescadores, foram obtidas informações espaciais
sobre a pesca em oito pontos selecionados da baía. O questionário continha perguntas sobre a história
pessoal do pescador (idade, cidade de nascimento, número de pescadores na família, número de anos
de exercício da pesca etc), sobre seu status social (nível educacional, outras atividades exercidas, se
possui embarcação própria), sobre a atividade pesqueira em si (frequência das pescarias, esforço de
pesca, espécies pescadas, zonas pesqueiras mais frequentemente utilizadas), sobre a perspectiva do
gerenciamento (quais as medidas de gerenciamento mais comumente utilizadas) e sobre informações
biológicas (habitat das espécies, períodos de desova, tipos e cobertura vegetal de fundo e ocorrência
sazonal de espécies específicas). Uma grade (grid) foi utilizada para converter e padronizar as infor
mações locais obtidas dos mapas mentais e inserilas no SIG. Adicionalmente, todas as áreas de
restrição de pesca foram digitalizadas e georreferenciadas em cartas náuticas e compuseram outro
plano de informações no SIG. A sobreposição dos dois planos de informações (PIs) revelou, então, as
zonas de conflito de interesses da região. Os autores argumentam que as informações obtidas a partir
da realização de mapeamento participativo podem ser futuramente associadas a outras informações,
científicas, a fim de auxiliar a gestão costeira, por meio de valoroso subsídio informacional.
Souza e Freitas (2018) realizaram uma mapeamento participativo na região de Peruíbe (SP)
para entender como a pesca artesanal de emalhe influencia as áreas de exclusão de pesca. Um ques
tionário estruturado foi aplicado em entrevistas com os pescadores, contendo questões sobre o perfil
do pescador (idade, há quanto tempo exerce a pesca na região, tamanho da embarcação etc) e per
cepções sobre os instrumentos de zoneamento marinho, ordenamento pesqueiro e planos de manejo de
unidades de conservação da região. Um mapa foi elaborado com base em uma imagem de satélite da
região e sobreposição do plano de delimitação das áreas de exclusão de pesca e do plano de delimi
tação das unidades de conservação. O mapa foi impresso e apresentado aos pescadores entrevistados
para que delimitassem as áreas preferidas para a pesca com um polígono. Os mapas dos pescadores
foram então escaneados, georreferenciados e digitalizados no SIG. As áreas foram rasterizadas e com
piladas para análise, uma vez que cada plano de informações correspondia à marcação de apenas um
pescador.
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A partir dos resultados do mapeamento de Souza e Freitas (op. cit. ), foram identificados os
pontos de concentração de áreas de pesca e foi observado se os mesmos estavam localizados próximo
às áreas de exclusão das unidades de conservação de proteção integral, o que os levou à consideração
de que o entendimento sobre a escolha das áreas de pesca é importante para uma gestão mais eficaz
das áreas marinhas protegidas (AMPs).
Leis et al. (2019) sugerem a adoção de um mapeamento participativo exploratório nas fases
iniciais de elaboração do plano de manejo de AMPs, a fim de elevar o engajamento dos tomadores de
decisão na conservação das áreas e conferir melhor transparência e legitimidade às iniciativas de con
servação marinha. Os pesquisadores solicitaram a um grupo de pescadores artesanais, que vivem
próximo ao Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, Pontal do Paraná/PR, que participassem
de um exercício de mapeamento consistindo de três fases: preparação, coleta de dados e análise. Na
fase de preparação, foi elaborado um mapa digital com as características principais da região, com
auxílio de um SIG, segmentado em um gride cujas células correspondiam a uma área real de 4 km2; na
segunda fase, o mapa impresso foi apresentado aos participantes, para que marcassem com cores as
áreas, de acordo com seis atributos: importância ecológica, importância econômica, importância so
ciocultural, áreas que carecem de proteção, áreas nas quais outros usos ocorrem e áreas que merecem
atenção. A terceira fase consistiu em transferir as informações dos mapas impressos para o SIG. Cada
célula da grade recebeu um valor de acordo com a citação da mesma durante a segunda fase, tendo
sido gerado um índice para contabilizar a frequência da citação de acordo com os seis atributos pré
definidos. Um mapa coroplético foi então elaborado para sintetizar esses dados. Por meio da pesquisa,
os autores puderam perceber que as áreas consideradas importantes para os pescadores coincidiam
com as áreas que mapearam como merecedoras de atenção. Ainda segundo os pesquisadores, uma das
vantagens da aplicação do mapeamento participativo é que o mesmo constituise em um método rela
tivamente simples de inferência e importante em um contexto de falta de confiança entre os grupos
participantes (por exemplo, pesquisadores, gestores e pescadores). Outra vantagem apontada é de que
o mesmo auxilia na inclusão de tomadores de decisão menos favorecidos social e economicamente na
consulta prévia ao planejamento.
Klain e Chan (2012) argumentam que valores monetários e características físicas e biológicas
tendem a dominar os dados de planejamento espacial e que os valores culturais tem um papel decisivo
na tomada de decisão. No entanto, tais valores culturais, sendo intangíveis, tendem a estar representa
dos de forma implícita ou de forma inadequada no planejamento. Os pesquisadores realizaram entre
vistas com questionário semiestruturado e com um públicoalvo composto de pessoas que trabalham
direta ou indiretamente com o mar, na Ilha de Vancouver, Canadá. De modo geral, os pesquisadores
investigaram de que maneira os ecossistemas marinhos eram importantes para os entrevistados. Após
as perguntas iniciais sobre a natureza do trabalho e a importância dos ecossistemas marinhos, foi so
licitado que o entrevistado desenhasse polígonos de três cores na carta náutica: i) verdes, para as áreas
importantes para sua subsistência; ii) azuis, para as áreas que considerava importantes por razões não
monetárias; e iii) vermelhos, para as áreas que considerava ameaçadas. As cartas foram então fo
tografadas e georreferenciadas em SIG. O valor relativo de cada polígono foi calculado e a carta foi
então subdividida com uma grade, cuja célula representa 0,25 km2 no plano real. Finalmente, foi re
alizada a correlação espacial dos valores monetários, não monetários e sobre ameaças, por meio da
aplicação do Índice de Moran. Os autores concluíram que as áreas com alto valor monetário estão cor
relacionadas espacialmente com aquelas com alto valor não monetário e também com as áreas identi
ficadas como sob ameaça.
Levine e Feinholz (2015) utilizaram o mapeamento participativo para conhecer a localização e
intensidade das atividades humanas costeiras nos locais prioritários do Havaí. Inicialmente, foram
identificados usos costeiros para mapeamento, a partir de entrevista com gerentes costeiros e
tomadores de decisão locais. Os usos foram classificados em duas categorias: extrativos e não extra
tivos. Em seguida, coordenadores recrutaram tomadores de decisão nos dois pontos focais do projeto,
na Ilha Havaí e em Maui, para participação em workshops de mapeamento. Nos workshops , os grupos
de trabalho de 6 a 12 pessoas, mapearam, a princípio, as áreas de usos extrativos e não extrativos pre
viamente estabelecidos. Em seguida, as áreas mapeadas foram classificadas em dois tipos: áreas de
uso geral e áreas de uso dominante. A área de uso geral foi definida como aquela em que o uso
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ocorreu com alguma regularidade pelo menos nos últimos cinco anos (independente de sua frequência
e intensidade), enquanto que a área de uso dominante foi definida como uma área utilizada rotineira
mente, pela maioria dos usuários e pela maior parte do tempo, com padrões sazonais de atividade. O
mapa base utilizado foi digital e os participantes do workshop marcaram as áreas com auxílio de um
SIG. Os mapas foram então generalizados com auxílio do SIG, tendo sido subdividido com um grid
(grade) de 400m para a região do Havaí e um grid hexagonal de 100m para a região de Maui. Ao final,
cada grid gerado utilizou um esquema binário de atributos, que determinou a presença ou ausência de
cada uso costeiro em cada uma das células. Finalmente, mapas digitais e impressos foram enviados
aos tomadores de decisão para validação dos resultados. Eventualmente, foram incorporadas revisões
fornecidas pelos participantes. Segundo os pesquisadores, os gerentes costeiros consideraram que o
processo de mapeamento participativo é altamente valioso para identificação e engajamento das partes
interessadas e que os mapas forneceram subsídio informacional aos gerentes estaduais e federais para
melhor entender as implicações humanas de cenários futuros de gerenciamento.
Käyhko et al. (2019) realizaram um mapeamento participativo em Zanzibar, Tanzânia, a fim
de verificar a validade do conhecimento local para o GERCO e o PEM. Foram realizadas duas cam
panhas, a primeira no formato de um workshop com participação de atores governamentais, não go
vernamentais e oriundos das universidades, especialistas em diversas áreas: gerenciamento ambiental,
GERCO, planejamento urbano e regional, economia, gerenciamento de florestas e vida selvagem,
sgricultura, gerenciamento de recursos hídricos, energia, desenvolvimento urbano e social e arquite
tura. Na ocasião, foi aplicado o mapeamento participativo e os especialistas puderam espacializar de
safios e oportunidades que consideraram importantes para o GERCO e o PEM na costa nordeste da
região. O formato utilizado foi o de um webgis e foram disponibilizados marcadores representativos
de 12 temas: valor cultural e religioso, valor biológico e natural, serviços públicos e educação,
habitação, recreação, paisagens bonitas, valor econômico do turismo, valor econômico do comércio,
valor econômico da pesca e da aquicultura, valor econômico da agricultura e das florestas, outros va
lores econômicos e infraestrutura. A segunda campanha consistiu de outros nove workshops locais re
alizados nas comunidades e nos quais foi aplicado o mapeamento participativo com representantes dos
comitês costeiros de cada localidade. Os participantes foram orientados a marcar no mapa as ativi
dades costeira e marinhas desenvolvidas e os valores associados às mesmas. O formato utilizado na
segunda campanha foi de uma mapa impresso com uma película transparente sobreposta, onde os par
ticipantes marcaram os pontos. Os resultados de ambas as campanhas foram transportados para o SIG
e os polígonos, linhas e pontos foram recategorizados em 18 temas para então realizar a análise espa
cial. Após a realização do mapeamento, os pesquisadores retornaram às comunidades para comunicar
os resultados e validar os mapas gerados. Os resultados de ambas as campanhas foram combinados
para identificar as características chaves dos sistemas socioecológicos costeiros e marinhos referentes
à região. Com essa metodologia, os pesquisadores puderam identificar os padrões e gradientes de
pressões antropogênicas nos ecossistemas costeiros e marinhos.
Barnett et al. (2016) aplicaram o mapeamento público participativo junto a pescadores da
Baía de Fundy, Canadá, para avaliar os riscos dos detritos oriundos da pesca, da aquicultura e de ou
tras atividades industriais marinhas. Os objetivos específicos foram determinar as atividades e inte
rações que geram diferentes tipos de detritos, documentar e mapear as percepções dos pescadores
acerca do risco associado aos detritos marinhos e utilizar o mapeamento público participativo para en
gajar os tomadores de decisão na determinação de prioridades para a recuperação. O formato utilizado
foi um webgis , onde foram mapeados pontos em três áreas focais, onde há adensamento da atividade
pesqueira. Foram selecionados os pescadores mais experientes para participar do processo, sendolhes
perguntado: quais os tipos de detritos marinhos mais encontrados e suas origens, quais os perigos as
sociados a estes detritos, qual a viabilidade da recuperação das áreas, quais tipos de detritos e quais
áreas deveriam ser prioridade para a recuperação. Sempre que possível, foram registradas as coorde
nadas dos pontos de localização dos detritos marinhos.
Porém, Barnett et al. (op. cit. ) argumentam que há uma dificuldade intrínseca a este mapea
mento, devido à ação das correntes e ondas e a própria mudança da localização das pescarias, o que
levaria à necessidade de relocalização dos pontos. Ainda assim, consideram que há uma vantagem em
relação ao mapeamento convencional com SIG, uma vez que o mapeamento público participativo
pode lidar melhor com a característica dinâmica da problemática em questão, enquanto que as ca
madas do SIG são estanques no tempo.
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Brown et al. (2018) utilizaram o mapeamento público participativo como subsídio informa
cional para o zoneamento e planejamento do uso do solo. Os pesquisadores argumentam que o zonea
mento é uma atividade que tem se desenvolvido guiada pelo conhecimento de especialistas, mas quase
não se utiliza do conhecimento local, apreendido por meio de mapeamento participativo. O objetivo
da pesquisa foi demonstrar como o esse tipo de mapeamento pode ajudar na avaliação da consistência,
compatibilidade e dos conflitos em potencial associados ao zoneamento, por meio de sua aplicação
junto a uma comunidade costeira da Califórnia, EUA.
O formato utilizado por Brown et al. (op. cit.) foi o de um webgis por meio do qual os partici
pantes marcaram valores (classificados em oito tipos) e preferências de uso (classificadas em 10
tipos). Além disso, foram coletados dados demográficos e sobre a moradia dos participantes por meio
de um questionário. Os dados foram então tratados levando em conta os grupos de participantes (resi
dentes ou voluntários) e o status residencial (residente permanente, residente eventual e não resi
dente). Os dados foram submetidos a três tipos de análise: i) análise de compatibilidade; ii) análise de
potencial de conflito; iii) análise da diversidade de uso do solo e iv) nível de confiança com base no
número de participantes ou no número de marcações. Os pesquisadores atestaram a importância do
mapeamento público participativo no processo de zoneamento e argumentaram que se o zoneamento
for realizado sem a participação popular, pode levar a futuros conflitos pelo uso do espaço e de seus
recursos.
Meireles et al. (2016) realizaram um mapeamento participativo com moradores das comu
nidades de Icapuí, Ceará, que gerou um atlas da cartografia socioambiental da região. Em cada uma
das comunidades, participaram pessoas de diversificados segmentos e características, tais como:
pescadores, marisqueiras, camponeses, agricultores, técnicos da administração municipal, comer
ciantes, artesão, ambientalistas, veranistas, líderes comunitários, crianças e adolescentes. As ativi
dades foram realizadas em três etapas: i) mobilização da comunidade para participação em oficinas de
educação ambiental; ii) elaboração dos mapas sociais, nos quais foram mapeados aspectos socioambi
entais, econômicos e culturais; e delimitados os territórios de pesca e mariscagem, as áreas de
vazantes e coqueirais, as matas dos morros e os manguezais, além de outras formas de apropriação
dos ecossistemas. O formato utilizado foi o mapa impresso com uma lâmina transparente sobreposta,
na qual foram marcados os pontos; e iii) transferência dos dados para o SIG e inclusão dos mapas no
banco de dados do projeto “De olho na água”.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente capítulo foi o de discutir aspectos sobre a utilização do mapeamento
participativo, como ferramenta de diagnóstico ambiental, no contexto do enfrentamento de problemas
frequentemente encontrados na zona costeira. Inicialmente foram definidos conceitos de gestão in
tegrada e sustentável da zona costeira e de Cartografia Social e mapeamento participativo, culminando
na discussão de estudos de caso para ilustrar sua aplicabilidade.
Os estudos de caso apresentados possuíam finalidades distintas, mas o que todas essas
pesquisas possuem em comum é o fato de reconhecerem a importância do mapeamento participativo
para o conhecimento de características espaciais das dinâmicas locais. Além disso, nos casos das in
vestigações sobre conflitos de interesses, ressaltase o valor da aproximação entre as comunidades
tradicionais e os gestores e pesquisadores, o que, por um lado, empodera as comunidades frente à re
solução dos problemas comuns às mesmas e, por outro, permite que o(s) analista(s) façam uma obser
vação mais acurada da situação.
No entanto, cabe ressaltar que ainda são poucas as iniciativas de pesquisa voltadas para o
diagnóstico da qualidade ambiental da zona costeira. A maior parte das pesquisas corresponde àquelas
que se concentram em mapear as atividades desenvolvidas pelas comunidades na costa, subsidiando
planos futuros de planejamento e gestão territorial da região ou realizando a crítica/adaptação de
planos já existentes. Ou realizam o mapeamento participativo para apoiar a delimitação de AMPs ou a
instalação de uma nova infraestrutura para atividade econômica.
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De todo modo, a aplicação do mapeamento participativo tem se mostrado uma maneira eficaz
de diagnóstico socioambiental, que aproxima a população, gestores governamentais e pesquisadores
de universidades, conferindo um caráter holístico ao levantamento. Para o futuro, esperase o desen
volvimento e maior aplicação dessa ferramenta no Brasil.
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