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GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
EM ÁREAS COSTEIRAS E MARINHAS:
CONCEITOS E PRÁTICAS
APRESENTAÇÃO DO PRIMEIRO VOLUME
Dra. Raquel Dezidério Souto

Há quase cinquenta anos, desde a
edição em 1972, da Declaração das Nações
Unidas sobre o Ambiente Humano (ou Carta de
Estocolmo)1, episódios de degradação e desas
tres ambientais, decorrentes da lógica de cresci
mento econômico a qualquer custo, continuam
ocorrendo na maioria dos países, não impor
tando a orientação políticoideológica de seus
governantes.
Tal situação é agravada nos ambientes
costeiros e marinhos, que constituemse como
habitats da maior parte dos organismos, in
cluindo os humanos, e que congregam a maior
parte dos recursos naturais utilizados pelo
Homem. Somase a isso, a carência de dados
oficiais a respeito dessas regiões e a escassa ar
ticulação entre instituições gestoras, cujas com
petências, funcionamento e atribuições estão
previstas no Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro brasileiro (Lei Federal 7661/88) e ou
tras normas, relacionadas.
A elevada concentração de recursos na
turais tem funcionado como um motor para o
surgimento e aprofundamento dos conflitos de
interesses e de usos2. As regiões costeiras e ma
rinhas abrigam uma série de atividades
econômicas e sociais que competem por espaço
e recursos. Diante desse panorama, tornase
cada vez mais importante o desenvolvimento de
novas visões, abordagens e metodologias no
âmbito de áreas científicas que são direta ou in
diretamente relacionadas à problemática em
questão.

O livro Gestão ambiental e sustentabili
dade em áreas costeiras e marinhas: conceitos e
práticas foi concebido e organizado em face da
carência de bibliografia na temática, especifica
mente para a zona costeira, dada a sua im
portância estratégica para o Brasil. A partir de
sua publicação, esperase capacitar os profis
sionais e os acadêmicos de vários níveis e áreas
científicas.
A rigor, a temática proposta não se
limita aos assuntos incluídos na presente obra.
Por esse motivo, representa o volume I de uma
série literária científica, que foi pensada para
atender a três principais fins: ajudar a fortalecer
a mentalidade marítima no Brasil e em outros
países; ajudar a promover a divulgação cientí
fica, elucidando aspectos relacionados às áreas
costeiras e marinhas; e contribuir para o desen
volvimento e aperfeiçoamento de instrumentos e
políticas públicas voltadas à gestão costeira in
tegrada.
O livro foi dividido em duas partes –
uma de conceituação teórica e outra, sobre as
práticas cabíveis na área do planejamento e
gestão ambiental, ilustradas com estudos de caso
sobre localidades brasileiras e estrangeiras. Tal
organização foi pensada para que os leitores
tenham os fundamentos teóricos sempre à sua
disposição e se inspirem com as práticas cientí
ficas atualmente dsenvolvidas.

1 A Carta de Estocolmo ressaltava a necessidade da adoção de uma nova postura civilizatória que considere as
necessidades atuais e futuras de utilização dos recursos naturais.
2 Cabe distinguir os conflitos de interesses, quando disputamse valores; dos conflitos de usos, quando
efetivamente há conflito entre as práticas humanas, que competem pelo espaço e pelos recursos da zona
costeira.
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Na primeira parte do livro – Conceitos,
em seu primeiro capítulo  Os limites espaciais

da zona costeira para fins de gestão a partir
de uma perspectiva integrada, a Dra. Flavia

LinsdeBarros e a Dra. Celene Milanés apre
sentam uma análise sobre como a zona costeira
pode ser definida e delimitada a partir de dife
rentes abordagens e revisam as legislações
brasileira e cubana, a respeito dos critérios para
delimitação espacial da zona costeira, com en
foque nos ambientes praiais. As autoras
ressaltam que a delimitação espacial da zona
costeira corresponde a um dos maiores desafios
enfrentados em ambos os países, Cuba e Brasil,
sendo de grande ajuda a formulação de planos e
metodologias para a definição de tais limites
territoriais.
No segundo capítulo – Circulação nas

escalas costeira, de plataforma e de grande
escala e sua influência no ambiente marinho,
o M.Sc. Douglas da Silva apresenta uma revisão
sobre os principais mecanismos de circulação e
transporte que ocorrem em diferentes escalas no
oceano, plataforma continental e zona costeira,
sem olvidar da discussão sobre os impactos
antrópicos que influenciam nestes processos. O
autor discute ainda, a respeito das vantagens e
limitações de soluções usualmente adotadas
para prevenir ou mitigar a erosão costeira.
No terceiro capítulo  Áreas protegidas

marinhas e costeiras no Brasil: um diagnóstico a partir das categorias de manejo, o can
didato a Doutor Deivdson Gatto apresenta o
conjunto de unidades de conservação
brasileiras, localizadas em biomas marinhos (e
associados) e classificadas nos grupos Proteção
Integral e Uso Sustentável; em levantamento re
alizado a partir de dados do Cadastro Nacional
de Unidades de Conservação (CNUC/Mi
nistério do Meio Ambiente). Para auxiliar tecni
camente na criação de novas unidades, o autor
apresenta ainda um exemplo de implementação
para cada um dos tipos de unidade de conser
vação da natureza considerados.
No quarto capítulo – Indicadores apli-

cados ao Gerenciamento Costeiro Integrado
sob a ótica dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas, eu e o
Dr. André Batalhão apresentamos uma revisão
sobre os indicadores de sustentabilidade, sob a
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luz do Objetivo de Desenvolvimento Susten
tável 14 (ODS 14), das Nações Unidas, com
foco no gerenciamento integrado da zona
costeira. Para tanto, realizamos um breve re
sumo de definições e princípios aplicados ao
Gerenciamento Costeiro, seguido do elenco de
indicadores associados ao ODS 14 e de estudos
de caso de aplicação de indicadores de sus
tentabilidade para áreas costeiras em vários
países, incluindo o Brasil. A partir da obser
vação dos estudos de caso, fica claro que ainda
há escassez de indicadores relacionados às
regiões costeiras e marinhas, não apenas no
Brasil, como em diversos países do mundo.
Na segunda parte do livro – Práticas, no
quinto capítulo  Mapeamento participativo

como ferramenta para conhecer a qualidade
ambiental da Zona Costeira, eu reviso algu

mas definições, princípios e metodologias refer
entes à Cartografia Social e ao mapeamento
participativo. Para ilustrar a importância do uso
desse tipo de mapeamento como ferramenta
para diagnosticar a qualidade ambiental da zona
costeira, são apresentados alguns estudos de
caso brasileiros e estrangeiros. A partir da leitura
dos estudos de caso, o leitor perceberá que a
maioria das iniciativas voltamse a suportar com
informações os processos de planejamento e
gestão ambiental nessas regiões – especialmente
para o futuro estabelecimento de áreas de pro
teção marinhas ou para a avaliação e
manutenção de áreas de proteção já existentes. A
inclusão da participação da sociedade nesses es
tudos e planos de gestão, possibilitada pela apli
cação das técnicas relacionadas ao mapeamento
participativo, melhora o conhecimento deta
lhado a respeito dos lugares, o que enriquece os
processos de tomada de decisão.
No sexto capítulo – Comparação de

dois índices de estado trófico em bacias
hidrográficas costeiras, a Dra. Aichely da

Silva e a Dra. Alessandra Fonseca comparam o
Índice de estado trófico (IEF) e o Trophic Index
(TRIX) (Índice trófico), numa aplicação para
avaliação da variação decenal (2006 a 2017) do
estado trófico de três estuários que desaguam
na Baía da Ilha de Santa Catarina, Florianópo
lis, Santa Catarina, Brasil – os estuários dos
rios Ratones, Itacorubi e Tavares.

Para ambos os indicadores, os índices gerados
apresentaram valores que representam de mé
dia a alta eutrofização dos locais considerados.
As autoras também elencam os problemas
antrópicos associados a tais estados dos ambi
entes avaliados e oferecem sugestões de medi
das a serem adotadas no âmbito na gestão
pública para sua melhoria.
No sétimo capítulo – Condições

oceanográficas multiescala e processos
costeiros associados: Estudo de caso do
Litoral de Marataízes (ES) , os Pósdoutores

Leonardo KlumbOliveira e Jacqueline Albino
e o Bacharel Gilberto Filgueiras tecem consi
derações sobre os processos costeiros associa
dos às variações oceanográficas em diferentes
escalas; e apresentam um estudo de caso sobre
a dinâmica costeira no litoral de Marataízes,
Espírito Santo, Brasil – lugar escolhido por sua
diversidade geomorfológica. Os autores con
cluíram que determinadas atividades antrópi
cas, além de influenciar nas dinâmicas

sedimentares locais, dificultam o diagnóstico
sobre os processos atuantes. Finalmente, su
gerem que a análise do registro geomorfológico
de um local pode funcionar como indicador
para a variação climática de longo prazo.
No oitavo e último capítulo  Portos

marítimos e os desafios para a sustentabilidade costeira, o Dr. Francisco Veiga Lima

relaciona os impactos antrópicos no ambiente,
decorrentes da atividade portuária, ressaltando
a necessidade de consecução de medidas de
gestão com fins à promoção da sustentabilidade
ambiental nos espaços costeiros e marinhos. O
autor tece uma análise sobre os usos portuários
de diversos setores da costa brasileira, seus de
safios e oportunidades, a fim de contribuir para
a discussão a respeito da sustentabilidade
costeira e o desenvolvimento do setor.

10

SUMÁRIO
Prefácio
Daniel O. Suman
......................... 13

PARTE I - CONCEITOS

1

Os limites espaciais da zona
costeira para fins de gestão
a partir de uma perspectiva
integrada
Flavia Moraes Lins-de-Barros
Celene Milanés Batista
............................................ 22

3

2

Douglas Vieira da Silva
......................................... 51

Áreas protegidas marinhas
e costeiras no Brasil:
um diagnóstico a partir
das categorias de manejo
Deivdson Brito Gatto
......................................... 78

Circulação nas escalas costeira,
de plataforma e de grande escala
e sua influência na zona costeira

4

Indicadores aplicados ao
Gerenciamento Costeiro
Integrado sob a ótica dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
Raquel Dezidério Souto
André Cavalcante da Silva
Batalhão ............................... 109

11

PARTE II - PRÁTICAS

5

Mapeamento participativo
como ferramenta para conhecer
a qualidade ambiental
da zona costeira
Raquel Dezidério Souto
............................................ 131

7

6

Comparação de dois índices de
determinação do grau de trofia
das águas em bacias
hidrográficas costeiras
Aichely Rodrigues da Silva
Alessandra Larissa D’Oliveira
Fonseca
............................................ 153

Condições oceanográficas
multiescala e processos costeiros
associados: Estudo de caso do
Litoral de Marataízes (ES)
Leonardo Azevedo Klumb-Oliveira
Jacqueline Albino
Gilberto Daniel Lima Filgueiras
............................................... 177

Bibliografia completa
......................... 230
Equipe IVIDES.org
......................... 259

8

Portos marítimos
e os desafios para
a sustentabilidade costeira
Francisco Arenhart Veiga Lima
............................................. 198

12

GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
EM ÁREAS COSTEIRAS E MARINHAS:
CONCEITOS E PRÁTICAS
PREFÁCIO

Dr. Daniel O. Suman*
A terra encontra o mar na zona costeira,
uma área geográfica única de grande importân
cia ecológica, social e econômica. A recente
Conferência dos Oceanos da ONU estimou que
cerca de metade da população mundial reside a
100 km do oceano – em uma área que repre
senta apenas 20% da massa terrestre global. Até
2025, talvez 75% dos cidadãos do mundo
morem em áreas costeiras. Muitas das maiores
cidades do mundo (Rio de Janeiro, Buenos
Aires, Los Angeles, Nova York, Londres,
Mumbai, Bangcoc, Jacarta, Cingapura, Sydney,
Guangzhou, Hong Kong, Xangai e Tóquio, por
exemplo) evoluíram nesta importante área de
vido às importantes ligações de transporte marí
timo e terrestre. Vinte e uma das 33 megaci
dades do mundo (população superior a 10
milhões de pessoas) estão localizadas em áreas
costeiras.
Os ecossistemas costeiros, terrestres e
marinhos, são habitats únicos, altamente produ
tivos e dependentes uns dos outros. Eles ofere
cem inúmeros benefícios ao ecossistema. Na
época do Antropoceno, das mudanças climáticas
globais e dos níveis crescentes de gases de
efeito estufa, o conceito de Carbono Azul ou
sumidouros de carbono em ambientes mari
nhos/costeiros atraiu atenção crescente. As
zonas úmidas costeiras (manguezais, pântanos
salgados, florestas estuarinas, leitos de ervas
marinhas) se destacam no sequestro de carbono
devido à sua alta produtividade primária e à ca
pacidade de capturar sedimentos ricos em
matéria orgânica. As margens costeiras e natu
rais também fornecem proteção contra tempes
tades e inundações resultantes de tempestades
ou do aumento do nível do mar. Os variados
habitats costeiros (manguezais e zonas úmidas
costeiras, recifes de coral, leitos de ervas mari

nhas, estuários, dunas) oferecem habitats únicos
para muitas espécies da flora e fauna e abrigam
locais de importante biodiversidade. Essas mes
mas áreas servem de viveiro e habitat para
muitas espécies durante diferentes estágios de
seus ciclos de vida. Mais de 60 milhões de pes
soas estão empregadas globalmente na extração
de recursos costeiros e aquicultura, e os recursos
marinhos que eles fornecem contribuem com
pelo menos 20% da ingestão de proteínas para
mais de 2,6 bilhões de pessoas. Outros benefí
cios dos recursos costeiros são não consumistas
e mais difíceis de quantificar; estes incluem os
valores culturais e estéticos dos ecossistemas
costeiros, bem como o seu valor para a edu
cação ambiental e a pesquisa científica.
Os ecossistemas costeiros são fre
quentemente sensíveis e facilmente de
gradáveis devido aos grandes interesses
econômicos neste espaço geográfico limitado.
Por exemplo, zonas úmidas costeiras, incluindo
florestas de mangue, foram convertidas a taxas
alarmantes em lagoas de aqüicultura, áreas ur
banizadas, resorts turísticos e campos agríco
las. Os recifes coralíneos nos trópicos e
subtrópicos são vulneráveis a eventos de bran
queamento, devido ao aumento da temperatura
da superfície do mar (resultado da mudança
climática global), poluição de nutrientes por
resíduos domésticos e fertilizantes agrícolas,
aumento da sedimentação de atividades
terrestres e dragagem de portos e doenças como
resultado das tensões induzidas pelo homem.
Até praias arenosas sofrem degradação devido
à poluição por petróleo, resíduos de plástico e
aumento da erosão devido ao aumento do nível
do mar, juntamente com práticas inadequadas
de gerenciamento da costa.

* Professor na Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science,
Universidade de Miami, EUA. Tradução para o português: Dra. Raquel D. Souto.
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Claramente, não podemos esperar que
as atividades humanas parem neste importante
espaço geográfico. No entanto, devemos tentar
alcançar a sustentabilidade e as atividades que
minimizem os danos que estamos causando a
esses importantes recursos costeiros; e prote
ger os benefícios que esses oferecerão às ger
ações futuras e, adicionalmente, por seus
valores intrínsecos. Os Objetivos de Desen
volvimento Sustentável das Nações Unidas
(ODS) – particularmente os ODS 14 (Vida
Marinha) e 15 (Vida Terrestre), oferecem algu
mas orientações nesta arena para todos os
países. Os mais relevantes para as áreas
costeiras são os Objetivos 14.1, 14.2, 14.5,
15.1 e 15.5. A meta 14.1 pede aos países que
previnam e reduzam significativamente a
poluição marinha, especialmente de fontes ter
restres, até 2025. A meta 14.2 insta as nações
até 2020 a gerenciar e proteger de maneira sus
tentável os ecossistemas marinhos e costeiros.
A esperança da meta 14.5 é que os países con
servem pelo menos 10% de suas áreas mari
nhas e costeiras. A Meta 15.1 insta as nações a
garantir a conservação, uso sustentável e
restauração de ecossistemas e serviços ter
restres, especialmente áreas úmidas. Além
disso, a meta 15.5 incentiva a redução da
degradação de habitats naturais e o fim das per
das de biodiversidade.
Apesar dos serviços ecossistêmicos
essenciais que as áreas costeiras fornecem e da
singularidade de seus habitats, eles também en
frentam sérios desafios e vulnerabilidades que
ameaçam sua saúde e a sustentabilidade con
tínua. As tremendas pressões humanas resul
tantes de importantes interesses econômicos e
altas densidades populacionais levam a
questões de produção de resíduos e descarte
inadequado, altos níveis de extração de água e
conversão de habitats costeiros naturais para
usos mais valiosos a curto prazo. O grande
número de usos concorrentes nos limitados es
paços costeiros é propício a sérios conflitos de
partes interessadas. As áreas costeiras são a
fronteira entre os regimes de propriedade
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pública e privada, o que também acentua o
nível de conflito sobre a proteção de recursos.
As estruturas de governança nas zonas
costeiras costumam ser insuficientes para
gerenciar e proteger adequadamente o espaço
costeiro. As políticas públicas geralmente in
centivam o desenvolvimento nas comunidades
costeiras com proteção a longo prazo que pode
não ser imediatamente benéfica para os
gestores eleitos. Leis e instituições experimen
tam altos níveis de fragmentação – tanto em
nível setorial quanto intergovernamental. É um
desafio administrar esse espaço costeiro
quando a legislação não é coordenada e as
agências são de propósito único. A zona
costeira inclui terras e águas, mas raramente
encontramos coordenação governamental e
institucional sobre esse espaço costeiro
dinâmico.
O Brasil é abençoado com mais de
8.000 de quilômetros de linha de costa, o que
representa um rico patrimônio nacional. Isso
coloca o Brasil entre as dez nações costeiras
com maiores comprimentos de costa. Mais de
300 municípios fazem fronteira com o oceano e
17 dos 26 estados do país são costeiros. Sua
zona costeira é marcada por uma excepcional
diversidade climática, ecológica, socio
econômica e cultural. A costa norte circunda o
Equador e experimenta um domínio climático
equatorial. O clima nas áreas costeiras nordeste
e central varia de semiúmido, semiárido e
semiúmido tropical. A área costeira do extremo
sul tem um clima subtropical e as águas da An
tártica atingem seu oceano costeiro. Extensas
florestas de mangue formam a vegetação
costeira no norte do Brasil – também marcada
pelo grande estuário e delta do rio Amazonas. A
Floresta Tropical Atlântica já foi a vegetação
costeira do litoral central, mas apenas uma pe
quena porcentagem permanece intacta hoje. Os
ecossistemas de recifes de coral existem em
mais de 3.000 km de costa no nordeste do
Brasil e são os únicos recifes de coral do
Atlântico Sul.

Além desses tipos de habitats , extensos es
tuários, salinas, dunas, lagoas costeiras, ilhas e
praias são outras de suas feições costeiras ca
racterísticas. As mais de duas mil praias do
Brasil possuem fama mundial.
O Brasil é um país costeiro em si. A
maioria das grandes cidades do país está loca
lizada ao longo da costa atlântica, e os 17 esta
dos costeiros contribuem com a maioria da
população do país. A zona costeira do Brasil
também concentra muitas das atividades es
tratégicas do país, como portos, produção offshore de petróleo e gás e refinarias e usinas
petroquímicas em terra, aquicultura e pesca e
turismo. Os polos de turismo internacional do
Brasil são claramente costeiros – Florianópolis,
Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza,
atraindo uma porcentagem significativa dos 6,6
milhões de chegadas de turistas internacionais
em 2018.
Apesar das excepcionais zonas
costeiras do Brasil, que contribuem com nu
merosos serviços ecossistêmicos, além de
grandes benefícios econômicos e estratégicos
para o país, esse espaço geográfico enfrenta de
safios e ameaças específicos. Os resíduos in
dustriais e domésticos não tratados ou
parcialmente tratados contaminam as águas
costeiras. Desenvolvimentos urbanos, in
fraestrutura turística e operações de aquicultura
localizadas inadequadamente convertem habitats costeiros e não respeitam as morfologias
naturais da costa. Desastres recentes de barra
gens de mineração causaram danos irreparáveis

a vários rios e os impactos chegam às águas
costeiras. A recente poluição “inexplicável” por
petróleo das águas costeiras e praias das costas
nordeste e central ilustra não apenas os riscos
do transporte marítimo e das operações offshore de petróleo, mas também a ineficácia do
então Governo Federal brasileiro de acionar e
operar imediatamente o Plano Nacional de
Contingência de Derramamento de Petróleo.
Embora existam leis e programas nacionais de
gestão costeira, a implementação bem sucedida
variou amplamente entre os estados. Clara
mente, continuam a existir sérias lacunas no
que diz respeito à coordenação institucional e à
implementação de medidas de gestão susten
tável.
A publicação Gestão Ambiental e

Sustentabilidade em Áreas Costeiras e Marinhas: Conceitos e Práticas, é uma oferta im

portante e digna de nota por inúmeras razões.
Representa contribuições de uma nova geração
de estudiosos brasileiros cujo trabalho se con
centra em vários tópicos relacionados à costa,
incluindo áreas protegidas, mudança climática,
gestão costeira e resolução de conflitos, ma
peamento participativo costeiro, portos e quali
dade da água. As informações veiculadas
nesses ensaios serão úteis para os tomadores de
decisão, na resolução de conflitos e no planeja
mento de soluções sustentáveis. No conjunto, a
publicação defende um novo grupo de valores
que operem sob os princípios de sustentabili
dade ambiental para os habitats costeiros do
Brasil.
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND SUSTAINABILITY
IN COASTAL AND MARINE AREAS:
CONCEPTS AND PRATICES
PREFACE
Dr. Daniel O. Suman*
The land meets the sea in the coastal
zone, a unique geographical area of great eco
logical, social, and economic importance. The
recent UN Ocean Conference estimated that
about half of the world´s population resides
within 100 km of the ocean – in an area which
is only 20% of the global land mass. By 2025
perhaps 75% of world citizens will live in
coastal areas. Many of the world´s largest cities
(Rio de Janeiro, Buenos Aires, Los Angeles,
New York, London, Mumbai, Bangkok, Jakarta,
Singapore, Sydney, Guangzhou, Hong Kong,
Shanghai, and Tokyo, for example) have
evolved in this important area because of the
important maritime and terrestrial transportation
linkages there. Twenty one of 33 of the world´s
megacities (population greater than 10 million
persons) are located in coastal areas.
Coastal ecosystems, both terrestrial and
marine, are unique habitats that are highly pro
ductive and dependent on each other. They offer
countless ecosystem benefits. In the Anthro
pocene Epoch of global climate change and in
creasing levels of greenhouse gases, the concept
of Blue Carbon or carbon sinks in ma
rine/coastal environments has attracted increa
sing attention. Coastal wetlands (mangroves,
salt marshes, estuarine forests, seagrass beds)
excel at carbon sequestration because of their
high primary productivity and ability to trap
sediments rich in organic material. Living and
natural shorelines also provide protection from
storm surges and flooding resulting from storms
and sea level rise. Varied coastal habitats (man
groves and coastal wetlands, coral reefs, sea
grass beds, estuaries, dunes) offer unique
habitats for many species of flora and fauna and

house sites of important biodiversity. These
same areas serve as nursery grounds and habi
tats for many species during different stages in
their life cycles. Over 60 million persons are
employed globally in extraction of coastal re
sources and aquaculture, and the marine re
sources that they provide contribute at least 20%
of the protein intake for over 2.6 billion persons.
Other benefits from coastal resources are non
consumptive and more difficult to quantify;
these include the cultural and aesthetics values
of coastal ecosystems, as well as their value for
environmental education and scientific research.
Coastal ecosystems are often sensitive
and easily degraded due to the great economic
interests in this limited geographical space. For
example, coastal wetlands including mangrove
forests, have been converted at alarming rates
to aquaculture ponds, urbanized areas, tourist
resorts, and agricultural fields. Coral reefs
throughout the tropics and subtropics are vul
nerable to bleaching events due to increased
sea surface temperatures (a result of global cli
mate change), nutrient pollution from domestic
wastes and agricultural fertilizers, increased
sedimentation from landbased activities and
port dredging, and diseases as a result of the
humaninduced stresses. Even sandy beaches
experience degradation from oil pollution,
plastic wastes, and increasing erosion due to
sea level rise coupled with poor shoreline ma
nagement practices.

* Professor at the Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of Miami, USA.
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Clearly, we cannot expect that human
activities will cease in this important geographi
cal space. Yet we must attempt to achieve sus
tainability and activites that will minimize the
harm the we are causing to these important
coastal resources and protect them for the bene
fits that they will offer future generations and,
additionally, for their intrinsic values. The
United Nations Sustainable Development Goals
(SDG) – particularly SDG 14 (Marine Life) and
15 (Terrestrial Life), offer some guidance in this
arena for all countries. Most relevant to coastal
areas are Targets 14.1, 14.2, 14.5, 15.1, and
15.5. Target 14.1 calls on countries to prevent
and significantly reduce marine pollution, espe
cially from landbased sources, by 2025. Target
14.2 urges nations by 2020 to sustainably ma
nage and protect marine and coastal ecosystems.
The hope of Target 14.5 is that countries con
serve at least 10% of their marine and coastal
areas. Target 15.1 urges nations to ensure con
servation, sustainable use, and restoration of ter
restrial ecosystems and services, especially
wetlands. Additionally, Target 15.5 encourages
the reduction of degradation of natural habitats
and an end to biodiversity losses.
Despite the essential ecosystem services
that coastal areas provide and the uniqueness of
their habitats, they also experience severe
challenges and vulnerabilities that threaten their
health and continued sustainability. The tremen
dous human pressures resulting from important
economic interests and high population densi
ties lead to issues of waste production and im
proper disposal, high levels of water extraction,
and conversion of natural coastal habitats to
more “valuable” shortterm uses. The large
number of competing uses in the limited coastal
spaces is conducive to serious stakeholder con
flicts. Coastal areas are the boundary between
public and private property regimes which also
accentuates the level of conflict over resource
protection. Governance frameworks in coastal
zones are often insufficent to properly manage
and protect coastal space. Public policies often
encourage development in coastal communities
over longterm protection that may not be im
mediately beneficial to elected officials. Laws
and institutions experience high levels of frag

mentation – both on sectoral and intergovern
mental levels. It is challenging to manage this
coastal space when legislation is not coordinated
and agencies are singlepurpose. The coastal
zone includes both lands and waters, but rarely
do we find governmental and institutional coor
dination over this dynamic coastal space.
Brazil is blessed with over 8,000 kilo
meters of coastal shoreline that is rich national
patrimony. This places Brazil in the top 10% of
coastal nations in the world in length of coast
line. Over 300 municipalities border the ocean,
and 17 of the country´s 26 states are coastal. Its
coastal zone is marked by exceptional diversity
in climate, ecology, socioeconomics, and cul
ture. The northern coast strands the Equator and
experiences a equatorial climate domain. Cli
mate in the northeastern and central coastal
areas ranges from tropical semihumid, semi
arid, and semihumid. The extreme southern
coastal area has a subtropical climate, and wa
ters from the Antarctic reach its coastal ocean.
Extensive mangrove forests form the coastal
vegetation in northern Brazil – also marked by
the large Amazon River estuary and delta.
Atlantic tropical rainforest once was the coastal
vegetation of the central coastline, but only a
small percentage remains intact today. Coral
reef ecosytems exist in over 3,000 km of coast
line in northeastern Brazil and are the only coral
reefs in the South Atlantic. Besides these habi
tats types, extensive estuaries, salt marshes,
dunes, coastal lagoons, islands, and sandy
beaches are additional coastal features. Brazil´s
more than 2,000 sandy beaches boast worldwide
fame.
Brazil is a coastal country per se. Most
of the country´s large cities are located along the
Atlantic coast, and the 17 coastal states contri
bute the majority of the country´s population.
Brazil´s coastal zone also concentrates many of
the nation´s strategic activities, such as ports,
offshore oil and gas production and onshore
refineries and petrochemical plants, aquaculture
and fisheries, and tourism. Brazil´s international
tourism poles are clearly coastal – Florianopolis,
Rio de Janeiro, Salvador, Recife, and Fortaleza,
attracting a significant percentage of the 6.6
million international tourist arrivals in 2018.
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Despite Brazil´s exceptional coastal
zones that contribute numerous ecosystem ser
vices, as well as great economic and strategic
benefits to the country, this geographical space
faces particular challenges and threats. Un
treated or partially treated industrial and domes
tic wastes contaminate coastal waters. Urban
developments, tourism infrastructure, and
inappropriately sited aquaculture operations
convert coastal habitats and do not respect natu
ral shoreline morphologies. Recent mining dam
disasters have caused irreparable damage to
several rivers, and the impacts may even reach
coastal waters. The recent “unexplained” petro
leum pollution of coastal waters and beaches in
the northeast and central coasts illustrates not
only the risks from maritime transport and off
shore oil operations, but also the absence of the
actual Brazilian Federal Government to imme
diately initiate its National Oil Spill Contin
gency Plan. While the national coastal
management legislation and program exist, suc
cessful implementation has varied widely
among the states. Clearly, serious gaps continue
to exist regarding institutional coordination and
implementation of sustainable management
measures.
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The publication Gestão Ambiental e
Sustentabilidade em Áreas Costeiras e Marinhas: Conceitos e Práticas is an important

and noteworthy offering for numerous reasons.
It represents contributions from a new genera
tion of Brazilian researchers whose work fo
cuses on various coastalrelated topics –
including protected areas, climate change,
coastal management and conflict resolution,
participatory mapping by coastal stakeholders,
ports, and water quality. The information con
veyed in these essays will be useful to decision
makers, conflict resolution and planning for
sustainable solutions. Taken as a whole the pu
blication argues for a new set of values that
operate under the principles of environmental
sustainability for Brazil´s coastal habitats.

GESTIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD
EN ÁREAS COSTERAS Y MARINAS:
CONCEPTOS Y PRÁCTICAS
PREFACIO
Dr. Daniel O. Suman*
La tierra se encuentra con el mar en la
zona costera, un área geográfica única de gran
importancia ecológica, social y económica. La
reciente Conferencia Oceánica de la ONU es
timó que aproximadamente la mitad de la
población mundial reside dentro de los 100 km
del océano, en un área que es sólo el 20% de la
masa terrestre mundial. Para 2025, tal vez el
75% de los ciudadanos del mundo vivirán en
zonas costeras. Muchas de las ciudades más
grandes del mundo (Río de Janeiro, Buenos
Aires, Los Ángeles, Nueva York, Londres,
Mumbai, Bangkok, Yakarta, Singapur, Sídney,
Guangzhou, Hong Kong, Shanghái y Tokio, por
ejemplo) han evolucionado en esta importante
área debido a los importantes enlaces de trans
porte marítimo y terrestre allí. Veintiuna de las
33 megaciudades del mundo (población mayor a
10 millones de personas) están ubicadas en
áreas costeras.
Los ecosistemas costeros, tanto ter
restres como marinos, son hábitats únicos que
son altamente productivos y dependen unos de
otros. Ofrecen innumerables beneficios del eco
sistema. En la Época del Antropoceno del cam
bio climático global y los niveles crecientes de
gases de efecto invernadero, el concepto de Car
bono Azul o sumideros de carbono en ambientes
marinos / costeros ha atraído cada vez más aten
ción. Los humedales costeros (manglares,
marismas, bosques de estuarios, lechos de pas
tos marinos) se destacan en el secuestro de car
bono debido a su alta productividad primaria y
su capacidad para atrapar sedimentos ricos en
material orgánico. Las costas vivas y naturales
también brindan protección contra inundaciones
resultantes de tormentas y el aumento del nivel
del mar. Los hábitats costeros variados

(manglares y humedales costeros, arrecifes de
coral, lechos de pastos marinos, estuarios,
dunas) ofrecen hábitats únicos para muchas es
pecies de flora y fauna y sitios de alojamiento
de importante biodiversidad. Estas mismas áreas
sirven como vivero y hábitat para muchas es
pecies durante las diferentes etapas de sus ciclos
de vida. Más de 60 millones de personas están
empleadas en todo el mundo en la extracción de
recursos costeros y acuicultura, y los recursos
marinos que proporcionan contribuyen al menos
con el 20% del consumo de proteínas para más
de 2.600 millones de personas. Otros beneficios
de los recursos costeros son no consuntivos y
más difíciles de cuantificar; Estos incluyen los
valores culturales y estéticos de los ecosistemas
costeros, así como su valor para la educación
ambiental y la investigación científica.
Los ecosistemas costeros son a menudo
sensibles y fácilmente degradados debido a los
grandes intereses económicos en este espacio
geográfico limitado. Por ejemplo, los
humedales costeros, incluidos los manglares, se
han convertido a tasas alarmantes en estanques
de acuicultura, zonas urbanizadas, centros
turísticos y campos agrícolas. Los arrecifes de
coral en zonas tropicales y subtropicales son
vulnerables a los eventos de blanqueamiento
debido al aumento de la temperatura de la su
perficie del mar (como resultado del cambio
climático global), la contaminación de nutri
entes de los desechos domésticos y los ferti
lizantes agrícolas, el aumento de la sedi
mentación de las actividades terrestres y el
dragado de puertos, y enfermedades como re
sultado del estrés inducido por el ser humano.

* Profesor Doctor en la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, Universidad de Miami, EUA.
Traducción al español: Dra. Raquel D. Souto.
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Incluso las playas arenosas experimen
tan degradación por la contaminación del
petróleo, los desechos plásticos y la creciente
erosión debido al aumento del nivel del mar,
junto con las malas prácticas de gestión de la
costa.
Claramente, no podemos esperar que
las actividades humanas cesen en este impor
tante espacio geográfico. Sin embargo, debemos
intentar lograr la sostenibilidad y las actividades
que minimicen el daño que estamos causando a
estos importantes recursos costeros y proteger
los por los beneficios que ofrecerán a las ge
neraciones futuras y, además, por sus valores in
trínsecos. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, par
ticularmente los ODS 14 (Vida marina) y 15
(Vida terrestre), ofrecen alguna orientación en
este campo para todos los países. Los más rele
vantes para las áreas costeras son las Metas
14.1, 14.2, 14.5, 15.1 y 15.5. La Meta 14.1 hace
un llamado a los países para prevenir y reducir
significativamente la contaminación marina, es
pecialmente de fuentes terrestres, para 2025. La
Meta 14.2 insta a las naciones para 2020 a ges
tionar y proteger de manera sostenible los eco
sistemas marinos y costeros. La esperanza de la
Meta 14.5 es que los países conserven al menos
el 10% de sus áreas marinas y costeras. La meta
15.1 insta a las naciones a garantizar la conser
vación, el uso sostenible y la restauración de los
ecosistemas y servicios terrestres, especialmente
los humedales. Además, la Meta 15.5 fomenta la
reducción de la degradación de los hábitats na
turales y el fin de las pérdidas de biodiversidad.
A pesar de los servicios esenciales del
ecosistema que proporcionan las zonas costeras
y la singularidad de sus hábitats, también expe
rimentan graves desafíos y vulnerabilidades que
amenazan su salud y su sostenibilidad continua.
Las tremendas presiones humanas resultantes de
importantes intereses económicos y las altas
densidades de población conducen a problemas
de producción de desechos y eliminación inade
cuada, altos niveles de extracción de agua y
conversión de hábitats costeros naturales a usos
a corto plazo más "valiosos". La gran cantidad
de usos competitivos en los espacios costeros
limitados es propicia a conflictos serios de los
interesados. Las zonas costeras son el límite en
tre los regímenes de propiedad pública y pri
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vada que también acentúa el nivel de conflicto
sobre la protección de los recursos. Los marcos
de gobernanza en las zonas costeras a menudo
son insuficientes para gestionar y proteger ade
cuadamente el espacio costero. Las políticas
públicas a menudo fomentan el desarrollo en las
comunidades costeras sobre la protección a
largo plazo que puede no ser inmediatamente
beneficiosa para los funcionarios electos. Las
leyes e instituciones experimentan altos niveles
de fragmentación, tanto a nivel sectorial como
intergubernamental. Es difícil administrar este
espacio costero cuando la legislación no está
coordinada y las agencias tienen un solo
propósito. La zona costera incluye tierras y
aguas, pero rara vez encontramos coordinación
gubernamental e institucional sobre este
dinámico espacio costero.
Brasil ha sido bendecido con más de
8,000 kilómetros de costa que es un rico patri
monio nacional. Esto coloca a Brasil en el 10%
de las naciones costeras del mundo en longitud
de costa. Más de 300 municipios bordean el
océano, y 17 de los 26 estados del país son
costeros. Su zona costera está marcada por una
diversidad excepcional en clima, ecología, so
cioeconomía y cultura. La costa norte encadena
el ecuador y experimenta un dominio climático
ecuatorial. El clima en las zonas costeras del
noreste y centro varía entre semihúmedo,
semiárido y semihúmedo tropical. La zona
costera extrema del sur tiene un clima subtro
pical, y las aguas de la Antártida alcanzan su
océano costero. Extensos bosques de manglares
forman la vegetación costera en el norte de
Brasil, también marcada por el gran estuario y
delta del río Amazonas. La selva tropical atlán
tica alguna vez fue la vegetación costera de la
costa central, pero hoy solo un pequeño por
centaje permanece intacto. Los ecosistemas de
arrecifes de coral existen en más de 3.000 km
de costa en el noreste de Brasil y son los únicos
arrecifes de coral en el Atlántico Sur. Además
de estos tipos de hábitats, extensos estuarios,
marismas, dunas, lagunas costeras, islas y
playas arenosas son características costeras
adicionales. Las más de 2.000 playas de arena
de Brasil tienen fama mundial.

Brasil es un país costero per se. La
mayoría de las grandes ciudades del país están
ubicadas a lo largo de la costa atlántica, y los 17
estados costeros contribuyen con la mayoría de
la población del país. La zona costera de Brasil
también concentra muchas de las actividades es
tratégicas de la nación, como puertos, produc
ción de petróleo y gas en alta mar y refinerías
en tierra y plantas petroquímicas, acuicultura y
pesca, y turismo. Los polos turísticos interna
cionales de Brasil son claramente costeros:
Florianópolis, Río de Janeiro, Salvador, Recife
y Fortaleza, que atraen a un porcentaje signi
ficativo de los 6.6 millones de llegadas de turis
tas internacionales en 2018.
A pesar de las zonas costeras excep
cionales de Brasil que aportan numerosos servi
cios ecosistémicos, así como grandes beneficios
económicos y estratégicos para el país, este es
pacio geográfico enfrenta desafíos y amenazas
particulares. Los desechos industriales y domés
ticos no tratados o parcialmente tratados con
taminan las aguas costeras. Los desarrollos
urbanos, la infraestructura turística y las opera
ciones de acuicultura ubicadas inapropiada
mente convierten los hábitats costeros y no
respetan las morfologías naturales de la costa.
Los recientes desastres en las represas mineras
han causado daños irreparables en varios ríos, y
los impactos pueden incluso llegar a las aguas
costeras. La reciente contaminación por petróleo

"inexplicada" de las aguas costeras y las playas
en las costas noreste y central ilustra no solo los
riesgos del transporte marítimo y las opera
ciones de petróleo en alta mar, sino también la
ausencia del Gobierno Federal de Brasil de em
plear inmediatamente su plan de contingencia
para derrames de petróleo. Si bien existen leyes
y programas nacionales de manejo costero, la
implementación exitosa ha variado ampliamente
entre los estados. Claramente, continúan
existiendo brechas serias con respecto a la coor
dinación institucional y la implementación de
medidas de gestión sostenible.
La publicación Gestão ambiental e

sustentabilidade em áreas costeiras e marinhas: conceitos e práticas, es una oferta impor

tante y notable por varias razones. Representa
las contribuciones de una nueva generación de
académicos brasileños cuyo trabajo se centra en
diversos temas relacionados con la costa, inclu
idas las áreas protegidas, el cambio climático, la
gestión costera y la resolución de conflictos, el
mapeo participativo costero, los puertos y la
calidad del agua. La información transmitida en
estos ensayos será útil para los tomadores de
decisiones, en la resolución de conflictos y en la
planificación de soluciones sostenibles. En total,
la publicación defiende un nuevo grupo de va
lores que operan bajo los principios de sosteni
bilidad ambiental para los hábitats costeros en
Brasil.
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