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2. Resumo e Justificativa: 

 

A combinação de água fresca e água salgada criam um dos mais ricos e 

produtivos ambientes da Terra: a zona costeira. A esta são atribuídos muitos valores 

como: a pesca, lazer, proteção, patrimônio estético e nacional, porto, berçário da vida 

marinha, produção de energia, habitação, entre outros (CICIN-SAIN & KNECTH, 1998). 

A zona costeira é moradia preferencial de mais da metade da população mundial 

(CICIN-SAIN & KNECTH, 1998; PNGC II, 1997); alvo de crescentes preocupações com 

os efeitos gerados pelas mudanças climáticas globais (CNUMAD, Agenda 21, 1992. 

CNUMC, 1992); caracterizada pela abundância de recursos naturais (MILARÉ, 2009); e 

local de escoamento de muitas riquezas através de estradas e portos, com especial 

atenção para as atividades de extração de petróleo e gás (MILARÉ, 2009). 

A pressão sobre essas áreas coloca em risco os seus valores e sua produtividade, 

que podem ser minimizados ou inclusive perdidos de acordo com o uso e manejo que é 

dado.  

 É uma questão emergente para a sociedade atual propor o uso sustentável dos 

recursos costeiros e o planejamento integrado da sua utilização. É notória a importância e 

a complexidade desta tarefa, como enfatiza a Agenda 21 (CNUMAD, 1992, Cap. 17, P2),  

esta deve ser feitas através de “abordagens integradas do ponto de vista do conteúdo e 

que ao mesmo tempo se caracterizem pela precaução e pela antecipação”. 

 Deste modo, este trabalho busca contribuir para a análise e aprimoramento das 

políticas públicas e instrumentos de gestão voltados para o gerenciamento costeiro 

integrado no Brasil, com foco especial sobre o litoral norte do estado de São Paulo. 
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4. Introdução 

 

“Mas por que continua o mundo, sobre o qual ele paira, a ser 

tão estreito? Por que é que o mundo terrestre, 

geograficamente, é tão limitado? O mar está em toda parte, 

nada senão o mar em todas as costas, simbolizando o 

desconhecido, o inconquistável; sempre o oceano infinito, 

estendendo-se além do alcance da vista”. 

Stefan Zweig  

Os caminhos da Verdade – O mundo que eu vi, 1960. 

 

Os locais em que as águas marinhas se encontram com a terra, as zonas 

costeiras, são de fato locais únicos na geografia global. De acordo com Cicin-Sain 

& Knecth (1998, P.15), “a combinação de água fresca e água salgada nos zonas 

costeiras e estuarinas criam um dos mais ricos e produtivos habitats da Terra”. 

O meio ambiente marinho - oceanos, mares, e zonas costeiras adjacentes - 

formam um todo integrado que é um componente essencial do sistema que 

possibilita a existência de vida sobre a Terra, além de ser uma riqueza que 

oferece possibilidades para o desenvolvimento sustentável (CNUMAD, 1992, 

Agenda 21, Cap. 17).  

Às zonas costeiras são atribuídos muitos valores, como: a pesca, lazer e 

turismo, proteção contra distúrbios naturais relacionados aos oceanos, como 

maremotos e furacões, patrimônio estético e nacional, porto, berçário da vida 
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marinha, resfriamento de processos industriais, produção de energia, habitação, 

entre outros (CICIN-SAIN & KNECTH, 1998). 

É também local de moradia de mais da metade da população mundial 

(CICIN-SAIN & KNECTH, 1998; PNGC II, 1997; CNUMAD, 1992), onde se 

concentram as maiores cidades do mundo. Além disto, a população costeira 

cresce mais rapidamente do que as populações do interior dos continentes 

(CICIN-SAIN & KNECTH, 1998). 

Um número maior de pessoas nas zonas costeiras acarreta em maior 

poluição das águas, maior pressão sobre os recursos naturais adjacentes e maior 

pressão sobre os recursos pesqueiros.  A não ser que medidas efetivas de manejo 

destas áreas sejam tomadas, em breve perdas consideráveis irão ocorrer.  

A preocupação com os efeitos das mudanças climáticas sobre as zonas 

costeiras também preocupa. De acordo com Rosman (2008), figuram entre estas 

preocupações: (1) a elevação do nível médio do mar, (2) o aumento de extremos 

climáticos, como secas mais prolongadas que promovem a intrusão salina entre 

outros efeitos, e (3) a possível mudança nas direções de propagação das ondas, 

devido às alterações na circulação atmosférica, semelhante ao que já acontece 

em eventos como El Niño. 

Claramente, a pressão crescente sobre essas áreas coloca em risco os 

seus valores e sua produtividade. É uma questão, deste modo, cada vez mais 

importante para a sociedade propor o ordenamento destes usos: o gerenciamento 

integrado das zonas costeiras. 

Como Gerenciamento Costeiro Integrado, ou originalmente Integrated 

Coastal Management – ICM pode-se entender:  
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[...] “a continuous and dynamic process that unites 

government and the community, science and management, 

sectoral and public interests in preparing and implementing 

an integrated plan for the protection and development of 

coastal ecosystems and resources” (GESAMP, 1996). 

Existem, de acordo com Cicin-Sain & Knetch (1998) três principais 

dificuldades para o Gerenciamento Costeiro Integrado: (1) as inúmeras atividades 

concorrentes, (2) a jurisdição de diversos setores do governo, e (3) a 

complexidade do ecossistema.  

O Brasil, e em especial o Estado de São Paulo, possui extensa legislação 

sobre o tema, partindo da Constituição Federal de 1988, passando pelos Planos 

Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro, até os recentes decretos de 

criação das Áreas de Proteção Permanente Marinhas, especificamente no estado 

de São Paulo.  

O Gerenciamento Costeiro é jurisdição da Secretaria de Mudanças 

Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Para 

tanto foi instituída a Lei 7.661, de 16/05/88, Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro – PNGC, que tem como finalidade “o estabelecimento de normas gerais 

visando à gestão ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases para 

formulação de políticas, planos e programas estaduais e municipais” (P. 4).  

Como o próprio plano indica, o gerenciamento costeiro apesar de 

competência do MMA é feito de modo integrado aos estados, aos municípios e 

também a outros ministérios e secretarias. 
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Um dos principais instrumentos colocados à disposição do PNGC para 

efetuar seus objetivos é o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC. 

Alguns estados brasileiros como São Paulo (Lei Estadual nº. 10.019/1998), 

Paraná (Lei Estadual Nº. 13164/2001) e Santa Catarina (Lei Estadual nº. 

13.553/2005) contam com respectivos Planos Estaduais de Gerenciamento 

Costeiro.  

Dentre estes, o Estado de São Paulo se destaca, pois realizou na porção 

norte de seu litoral o Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, mediante o 

Decreto Estadual n°. 49.215/2004, que previu o esta belecimento de diferentes 

zonas marinhas e terrestres, definindo as diretrizes gerais para gestão, os usos e 

atividades permitidas, bem como metas ambientais e socioeconômicas a serem 

alcançadas (SÃO PAULO, 2005). O ZEE é considerado o instrumento mais 

importante para a implantação do Gerenciamento Costeiro, e a iniciativa paulista 

foi pioneira ao incluir áreas marinhas no zoneamento e também devido a grande 

mobilização e participação da sociedade civil envolvida. Desta forma, este caso 

será alvo de uma abordagem mais especifica ao longo deste trabalho. 

Existe também um vasto arcabouço de Convenções e Tratados 

Internacionais, como as Convenções das Nações Unidas sobre Diversidade 

Biológica e sobre Mudanças Climáticas, a Agenda 21, a Lei do Mar entre outras. 

É notória a importância e a complexidade da tarefa de promover o 

ordenamento dos usos de modo sustentável das zonas litorâneas e também, a 

extrema necessidade desta ser feita de modo integrado.  

De acordo com o próprio PNGC II (1997, P1) “a atividade de gerenciamento 

deste amplo universo de trabalho implica, fundamentalmente, a construção de um 



 9

modelo cooperativo entre os diversos níveis e setores do governo e deste com a 

sociedade”.  

As atividades voltadas para a proteção e o desenvolvimento sustentável do 

meio ambiente marinho e costeiro, bem como de seus recursos exigem, segundo 

a Agenda 21 (CNUMAD, 1992) novas abordagens de gerenciamento e 

desenvolvimento marinho e costeiro nos planos nacional, sub-regional, regional e 

mundial, abordagens integradas do ponto de vista do conteúdo e que ao mesmo 

tempo se caracterizem pela precaução e pela antecipação. 
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5. Objetivos 

 

Contribuir para a análise e o aprimoramento das políticas públicas e 

instrumentos de gestão voltados para o gerenciamento costeiro integrado aplicado 

no Brasil, na interface dos âmbitos federal e estadual. 

 

5.1. Objetivos Específicos 

 

o Revisão bibliográfica sobre Gerenciamento Costeiro Integrado; 

o Revisão bibliográfica sobre Políticas públicas; 

o Revisão bibliográfica sobre acordos internacionais os quais a 

legislação brasileira voltada ao Gerenciamento Costeiro é pautada; 

o Identificar as políticas públicas voltadas ao Gerenciamento Costeiro 

Integrado no Brasil, no Estado de São Paulo e especificamente na 

região do litoral norte de São Paulo; 

o Revisão da legislação voltada ao Gerenciamento Costeiro no Brasil, 

no Estado de São Paulo e especificamente na região do litoral norte 

de São Paulo; 

o Analisar as políticas desenvolvidas no estado de São Paulo, a partir 

dos critérios de infra-estrutura e recursos disponíveis, aplicação, 

sombreamento e integração com outras ferramentas de gestão e sua 

efetividade;  

o Materialização dos dados coletados através do estudo do caso do 

litoral norte do Estado de São Paulo; 
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o Entrevista a atores essenciais ao processo de formulação e gestão 

de políticas públicas voltadas às zonas costeiras no litoral norte do 

Estado de São Paulo (evidenciar atores); 

o Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro no âmbito desta pesquisa; 
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6. Desenvolvimento 

 

6.1. Fundamentação Teórica 

 

6.1.1. Revisão conceitual de políticas públicas 

 

De acordo com Souza (2003) apud Mello (1999) os principais 

problemas relacionados à pesquisa em políticas públicas no Brasil são: (1) 

a pouca acumulação do conhecimento e escasso diálogo entre trabalhos de 

pesquisadores; abundância de estudos setoriais, em especial estudos de 

caso, dotando a área de uma diversificação de objetos empíricos que se 

expandem horizontalmente, sem um fortalecimento vertical da produção; 

proximidade da área com os órgãos governamentais, que podem gerar 

trabalhos normativos e prescritivos, como também pautar a agenda de 

pesquisa. 

O Brasil encontra-se hoje na primeira geração de estudos em 

políticas públicas, segundo Souza (2003), esta geração caracteriza-se por 

ser, 

“excessivamente concentrada nos fracassos, pouco 

preocupada com as questões políticas e fortemente assentada 

no pressuposto de que a formulação e a implementação de 

políticas públicas são processos exclusivamente racionais e 

lineares, desvinculados dos processos políticos” (P.03). 
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Ainda de acordo com a mesma autora, precisamos avançar para a 

segunda geração de estudos, que “deve seguir na direção do 

desenvolvimento de tipologias analíticas, e concentrar esforços no sentido 

de identificar as variáveis que causam impactos sobre os resultados das 

políticas públicas” (P.03). 

Um caminho sugerido pela autora para a superação da primeira fase 

é o que se chama de análise “bottom-up”, que parte de três premissas: (1) 

analisar a política pública a partir da ação dos seus implementadores, em 

oposição à excessiva concentração de estudos acerca de governos, 

decisores e atores que se encontram na esfera central; (2) concentrar a 

análise na natureza do problema que a política pública busca responder; e 

(3) descrever e analisar as redes de implementação. 

Na ciência política, costuma-se distinguir três abordagens de 

investigação (FREY, 2000 apud LEAL, 1997). Em primeiro lugar, o 

questionamento clássico da ciência política que se refere ao sistema 

político propriamente dito e pergunta o que é um bom governo e qual é o 

melhor Estado para garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da 

sociedade. Estas foram as preocupações primordiais dos teóricos clássicos 

como Platão e Aristóteles. 

Em segundo lugar, o questionamento político refere-se à análise das 

forças políticas cruciais no processo decisório. As investigações são 

voltadas aos resultados que um dado sistema político vem produzindo. 

Nesse caso, “o interesse primordial consiste na avaliação das contribuições 
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que certas estratégias escolhidas podem trazer para a solução de 

problemas específicos” (FREY, 2000, P.03). 

Por último, o questionamento político diz respeito à análise de 

campos específicos de políticas públicas, como as políticas econômicas, 

financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais.  O interesse da análise, no 

entanto, não se restringe meramente a aumentar o conhecimento sobre 

planos, programas ou projetos desenvolvidos e implementados pelas 

políticas setoriais. Visa à explanação das leis e princípios próprios das 

políticas específicas (FREY, 2000).  

Esse questionamento enquadra-se na abordagem da “policy 

analysis”, que “pretende analisar a inter-relação entre as instituições 

políticas, o processo político e os conteúdos de política com o arcabouço 

dos questionamentos tradicionais da ciência política”. [FREY, 2000 apud 

WINDHOFF-HÉRITIER, 1987, P. 7]. 

Essa visão sugerida – “policy analysis” - contém o potencial analítico 

de superar uma abordagem isolada que dá prioridade simplesmente à 

dimensão institucional ou à dimensão político-processual, e considera 

conjuntamente a dimensão material de política, isto é, fins, impactos, etc., 

com as dimensões institucional e político-processual (FREY, 200 apud 

WOLLMANN, 1985). 

A literatura sobre “policy analysis” diferencia três dimensões da 

política. São eles: “polity”, que denomina as instituições políticas; “politics” 

que designa os processos políticos e, por fim, “policy” que indica os 

conteúdos da política. 
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A dimensão institucional “polity” se refere “à ordem do sistema 

político, delineada pelo sistema jurídico, e à estrutura institucional do 

sistema político-administrativo”; a dimensão processual “politics” tem em 

vista o “processo político, freqüentemente de caráter conflituoso, no que diz 

respeito à imposição de objetivos, aos conteúdos e às decisões de 

distribuição”; e por fim a dimensão material “policy'” refere-se aos 

conteúdos concretos, isto é, à “configuração dos programas políticos, aos 

problemas técnicos e ao conteúdo material das decisões políticas” (FREY, 

2000, P.6,).  

Todavia, na realidade política essas dimensões são entrelaçadas e 

se influenciam mutuamente. A redução de complexidade pode-se mostrar 

embaraçosa e inadequada em alguns casos, particularmente em políticas 

setoriais novas e fortemente conflituosas, como bem ilustra o caso da 

política ambiental (FREY, 2000). 

Frey (2000) enfatiza que 

“o incremento da consciência ambiental reforçou os conflitos 

entre os interesses econômicos e ecológicos. Da mesma 

maneira como a dimensão material dos problemas ambientais 

tem conduzido à cristalização de constelações específicas de 

interesse, os programas ambientais concretos, por sua vez 

elaborados por agentes planejadores, devem ser considerados 

o resultado de um processo político, intermediado por 

estruturas institucionais, que reflete constelações específicas 

de interesse. Um plano de zoneamento ambiental que prevê a 
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transformação de zonas industriais ou rurais em zonas de 

proteção ambiental, sem dúvida alguma, provoca resistência 

por parte dos interesses econômicos afetados, o que 

representa uma modificação das condições de “politics” 

(processos de negociação política). Eventualmente, tais 

interesses econômicos conseguem exercer uma pressão 

bastante forte dentro do sistema político-administrativo, de 

modo que essas novas condições de “politics” podem levar  

revisão do plano original” (P.10). 

Frey (2000) apud Heclo (1978), traz um conceito denominado “policy 

network” que busca analisar as interações das diferentes instituições e 

grupos, tanto do executivo, do legislativo como da sociedade na gênese e 

na implementação de uma determinada “policy'” (resultados concretos das 

políticas).  

 Trata-se no caso de, 

“redes de relações sociais que se repetem periodicamente, 

mas que se mostram menos formais e delineadas do que 

relações sociais institucionalizadas, nas quais é prevista uma 

distribuição concreta de papéis organizacionais”. 

Todavia essas “policy networks'” ganham importância nos processos 

decisórios dos sistemas político-administrativos nas democracias 

modernas, “ao passo que os processos e procedimentos formais prescritos 

pelas constituições perdem a influência sobre a determinação real dos 

conteúdos” (FREY, 2000, P. 12 apud SCHUBERT, 1991, P. 36).  
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As redes de atores, que se formam em torno de políticas específicas, 

podem ser consideradas como tipos antagônicos ao tipo institucional da 

hierarquia. As características particulares das “policy networks” são de uma 

estrutura horizontal de competências, com densidade comunicativa 

bastante alta e, inter-relacionado com isso, um controle mútuo 

comparativamente intenso (FREY, 2000, P. 11 APUD PRITTWITZ, 1994, 

P.93). 

Frey (2000) apud Windhoff-Héritier (1987) fala de “policy networks” 

excludentes e fechadas. Nesses casos, as relações entre os poucos 

envolvidos tendem a ser intensas, rotineiras e freqüentemente 

institucionalizadas.  São redes de atores que não se constituem em torno 

de uma política setorial como um todo - por exemplo, a política meio 

ambiente - mas apenas com algumas questões mais estreitamente 

delimitadas - por exemplo, um projeto de reciclagem de lixo, ou a criação e 

implementação de uma zona de proteção ambiental – essas são chamadas 

de “issue networks".  (FREY, 2000 P.12 apud MILLER, 1994, P. 379). 

Para a análise de políticas públicas, as “policy networks” ou “issue 

networks” são de grande importância, sobretudo enquanto fatores dos 

processos de conflito e de coalizão na vida político-administrativa (FREY, 

2000,). Segundo este mesmo autor, foi observado, no caso da realidade 

política das democracias mais consolidadas, que os membros de tais 

“policy networks” costumam rivalizar-se, mas acabam criando laços internos 

de solidariedade, o que lhes possibilita se defender e agir contra os outros 

“policy networks” considerados concorrentes. 
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O fato dos membros de diversas instituições políticas e 

administrativas se movimentarem dentro da esfera de interesse de uma 

área de “policy” e reduzirem o seu controle recíproco e se solidarizarem 

conduz a um estarrecimento e a um fechamento recíproco de “policy 

networks” (FREY, 2000 apud WINDHOFF-HÉRITIER, 1987) 

“Com efeito, observa-se com freqüência que as fronteiras e 

delimitações entre as burocracias estatais, os políticos e os grupos de 

interesse envolvidos na definição das políticas se desfazem”. (FREY, 2000, 

P.12 apud SCHUBERT, 1991, P.36). Para garantir recursos financeiros, 

dentro deste quadro, surgem relações de cumplicidade setorial, tendo como 

objetivo comum a obtenção de um montante - o maior possível - de 

recursos para a sua respectiva área política. 

 Na atual conjuntura brasileira, caracterizada pela necessidade de 

um ajuste fiscal, essas disputas entre as várias pastas e “policy networks” 

pelos recursos tornam-se particularmente acirradas, deixando transparecer 

uma certa incapacidade de ação e, logo, comprometendo a governabilidade 

do sistema político (FREY, 2000). 

Por fim, Frey (2000) ainda propõe uma outra abordagem de análise: 

o “policy cicle”. Este subdivide o agir público em fases parciais do processo 

político-administrativo de resolução de problemas, e acaba se revelando um 

modelo bastante interessante para a análise da vida de uma política 

pública.   

“As várias fases de uma política correspondem a uma 

seqüência de elementos do processo político-
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administrativo e podem ser investigadas no que diz 

respeito às constelações de poder, às redes políticas e 

sociais e às práticas político-administrativas que se 

encontram tipicamente em cada fase” (FREY, 2000, 

P.17). 

Frey (2000) propõe distinguir as “policy” entre as seguintes fases: 

percepção e definição de problemas; “agenda-setting”, elaboração de 

programas e decisão; implementação de políticas e; finalmente, a avaliação 

de políticas e a eventual correção da ação. 

Na fase da percepção e definição de problemas, o que interessa ao 

analista de políticas públicas é como em um número infinito de possíveis 

campos de ação política, alguns “policy issues” mostram-se mais 

apropriados para um tratamento político, e conseqüentemente acabam 

gerando um “policy cycle” (FREY, 2000).  

Na fase do “agenda setting” se decide se um tema efetivamente vem 

sendo inserido na pauta política atual ou se o tema deve ser excluído ou 

adiado para uma data posterior, e isso não obstante a sua relevância de 

ação (FREY, 2000). 

Na fase de elaboração de programas e de decisão, é preciso 

escolher a mais apropriada entre as várias alternativas de ação. 

Normalmente precedem ao ato de decisão propriamente dito processos de 

conflito e de acordo envolvendo pelo menos os atores mais influentes na 

política e na administração (FREY, 2000). 
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A implementação de políticas pode ser considerada aquela fase do 

“policy cycle” cuja encomenda de ação é estipulada na fase precedente à 

formulação das políticas e a qual, por sua vez, produz do mesmo modo 

determinados resultados e impactos de ”policy” (FREY, 2000).  

O interesse da ”policy analysis” nesta fase se refere particularmente 

ao fato de que, muitas vezes, os resultados e impactos reais de certas 

políticas não correspondem aos impactos projetados na fase da sua 

formulação (FREY, 2000).  

“No que tange à análise dos processos de implementação, 

podemos discernir as abordagens, cujo objetivo principal é a 

análise da qualidade material e técnica de projetos ou 

programas, daquelas cuja análise é direcionada para as 

estruturas político-administrativas e a atuação dos atores 

envolvidos. No primeiro caso, tem-se em vista, antes de mais 

nada, o conteúdo dos programas e planos. Comparando os 

fins estipulados na formulação dos programas com os 

resultados alcançados, examina-se até que ponto a 

encomenda de ação foi cumprida e quais as causas de 

eventuais, déficits de implementação. No segundo caso, o que 

está em primeiro plano é o processo de implementação, isto é, 

a descrição do como e da explicação do porquê. De maneira 

indutiva e empírica descreve-se o que acontece, quais atores 

atuam com quais motivos e com quais resultados” (FREY, 

2000, P. 18). 
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Na fase da avaliação de políticas e da correção de ação apreciam-se 

os programas já implementados e seus impactos efetivos. Trata-se de 

indagar os déficits de impacto e os efeitos colaterais indesejados para 

poder deduzir conseqüências para ações e programas futuros.  A fase da 

avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e a adaptação contínua 

das formas e instrumentos de ação pública, o que Frey (2000) apud 

Prittwitz (1994) denominou como aprendizagem política. 

Segundo a concepção do modelo de “policy cycle”, o processo de 

resolução de um problema político consiste de uma seqüência de passos. 

Mas, na prática, os atores político-administrativos dificilmente se atêm a 

essa seqüência. Isso vale especialmente para programas políticos mais 

complexos que se baseiam em processos interativos, cuja dinâmica é 

alimentada por reações mútuas dos atores envolvidos (FREY, 2000).  

Os processos de aprendizagem política e administrativa encontram-

se de fato em todas as fases do ciclo político, ou seja, o controle de impacto 

não tem que ser realizado exclusivamente no final do processo político, 

mas pode - ou até deve - acompanhar as diversas fases do processo e 

conduzir a adaptações permanentes do programa e, com isso, propiciar 

uma reformulação contínua da política (FREY, 2000). 

 O “policy cycle” nos fornece o quadro de referência para a análise 

processual (FREY, 2000, P.19). Ao atribuir funções específicas às diversas 

fases do processo político-administrativo, obtemos mediante a comparação 

dos processos reais com o tipo puro pontos de referência que nos fornecem 
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pistas às possíveis causas dos déficits do processo de resolução de 

problema. 

 

6.1.2. Legislação brasileira pertinente 

 

De acordo com Milaré (2009, P.794) “a gestão ambiental é fonte do Direto 

Ambiental, como este é fonte da gestão”. Isto lhe confere o sentido do real, da 

práxis, essencial à natureza mesma do Direito Ambiental. Milaré ainda continua  

“não é para menos: ele deriva do Direito Administrativo, o 

que lhe confere um nítido caráter gerencial, inerente à 

administração de bens, de serviços e da coisa pública. Ao 

provir igualmente do Direito Público, ele tem ingerência nos 

assuntos de interesse público e coletivo. Por decorrência, o 

Direito do Ambiente traz a vocação inata de gerir e 

administrar o meio ambiente” (P.794). 

Para analisar um campo tão especifico das políticas públicas ambientais, 

que são aquelas voltadas ao gerenciamento costeiro no Brasil, e em especial no 

estado de São Paulo é fundamental, visitar os alicerces que subsidiam a base 

legal para a gestão ambiental no país.  

De acordo com a tipologia do “policy cicle” elaborada por Frey (2000) essa 

base legal foi gerada a partir da percepção da necessidade do tratamento jurídico 

das questões ambientais, o que corresponde ao estágio 1 - percepção e definição 

de problemas.  
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As normas que disciplinam a relação da sociedade brasileira com o meio 

natural têm início com a Constituição Federal de 1988. Seu Art. 225 é o marco que 

fundamenta toda a legislação ambiental subseqüente. É nele que se encontra a 

declaração de que, 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações” (P36).  

Esta declaração exemplifica o segundo estágio do “policy cycle”, 

caracterizado pela inclusão da problemática ambiental, como um todo, na arena e 

na agenda política. 

As demais leis, decretos, decreto-lei abordadas ao longo desta revisão, 

representam o terceiro estágio desse ciclo, que é a elaboração de programas e de 

decisões. A meu ver, não há uma delimitação clara dos limites entre a elaboração 

de programas ou políticas e a sua efetiva implementação no cotidiano, que 

corresponderia respectivamente ao terceiro e quarto estágios do “policy cycle” de 

Frey (2000). A própria elaboração de uma política governamental em torno de uma 

determinada temática - com a definição de um sistema de gestão, instrumentos, 

financiamento, e estratégias de ação – é a principal forma de possibilitar a 

implementação da política proposta. O que realmente diferencia o terceiro e o 

quarto estágios, é que o terceiro encontram-se na esfera legislativa enquanto que 

o quarto na esfera executiva. 



 24

Ao longo desta revisão pretende-se analisar a inter-relação entre o 

processo e os conteúdos das políticas relacionados ao Gerenciamento Costeiro. 

Voltando ao Art. 225 da Constituição, o Estado através deste condiciona-se 

a três princípios, que fundamentam todas as estruturas seguintes. O principio do 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa 

humana, que pressupõe adequadas condições de vida em um ambiente saudável 

(informação verbal)¹. Este princípio também figura entre os princípios arrolados na 

Conferência das Nações Unidas Sobre Ambiente Humano, realizada em 

Estocolmo em 1972, como também na Conferência das Nações Unidas sobre 

Ambiente e Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro, em 1992. 

  O segundo princípio, da solidariedade transgeracional pressupõe a 

responsabilidade das presentes gerações com as futuras, para que estas também 

possam usufruir de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Este princípio 

também foi considerado nas Conferências de 1972 e 1992 (informação verbal)¹. 

O terceiro princípio, da natureza pública da proteção ambiental, considera o 

meio ambiente um bem de uso comum a todos, e por isso responsabilidade de 

defesa do Estado (informação verbal)¹. 

Estes e outros princípios encontrados ao longo da legislação maior 

brasileira, bem como em tratados e acordos internacionais, como poderá ser visto 

ao longo do trabalho, orientam a formação e implementação do Direito do 

Ambiente no país e tem sua base fundada na percepção gerada, em meados dos 

60, simultaneamente ao movimento da contracultura, dos impactos negativos das 

ações antrópicas sobre o meio ambiente e seus recursos naturais (informação 

verbal)¹. 
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O Art. 20 incisos III, IV, V e VI, dispõem sobre os patrimônios da União e 

evidenciam os bens:  

“lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 

de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam 

de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; as ilhas fluviais e lacustres nas 

zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as 

ilhas oceânicas e as costeiras, os recursos naturais da 

plataforma continental e da zona econômica exclusiva; o mar 

territorial; e os terrenos de marinha e seus acrescidos” (P9). 

Já o Art. 26 dispõe sobre os bens do Estado, nele também é tratado sobre o 

patrimônio das águas. E considera: 

“as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e 

em depósito”, porém enfatiza que “ressalvadas, neste caso, na 

forma da lei, as decorrentes de obras da União”.  Também 

considera “as ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no 

seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, 

Municípios ou terceiros; e as ilhas fluviais e lacustres não 

pertencentes à União” (P10). 

No artigo 23, inciso VI e VII, define como competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas; preservar as florestas, a fauna 
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e a flora” (P10). Novamente fazendo citação ao principio da natureza pública da 

proteção ambiental. 

No Art. 21, inciso IX define como competência da União, 

“elaborar e executar planos nacional e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social; instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos (P9)”,  

O Art. 21 também define critérios de outorga de direitos do uso da água e 

ainda a execução dos “serviços de polícia marítima, aérea e de fronteira” (P9). 

Segundo Milaré (2009), a vinculação da gestão de recursos hídricos com a 

gestão do meio ambiente, definida na lei maior, “aumenta a responsabilidade dos 

agentes das duas políticas nacionais” (P495), e ainda envolve a participação das 

comunidades, em particular na área das bacias hidrográficas. Isto demonstra que 

a gestão racional e moderna dos recursos hídricos é algo cada vez mais 

indissociável das práticas do desenvolvimento sustentável. 

A Constituição em seu Art. 22 dispõe que compete privativamente a União 

legislar sobre direito marítimo; águas, regime dos portos, navegação lacustre, 

fluvial, marítima; e defesa marítima. 

Citando novamente no Art. 225, agora no seu § 4º a Zona Costeira é 

considerada patrimônio nacional, “e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto 

ao uso dos recursos naturais” (P36). 

Outra importante ferramenta jurídica a favor da preservação ambiental é a 

Lei n° 9.605, de Crimes Ambientais, de 12 de fevere iro de 1998, que “dispõe sobre 
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sansões penais e administrativos derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente” (P1, caput). 

 Nela são considerados os crimes contra a fauna, incluso prejuízos a fauna 

aquática e seu ecossistema, e também a pesca irregular. Crimes contra a flora, 

como danos gerados às Áreas de Proteção Permanente, que tem o objetivo de 

garantir a proteção dos recursos hídricos, às Unidades de Conservação, muito 

comuns na zona costeira, e também prejuízos ao uso público das praias. 

No entanto existe uma critica doutrinária em relação a este lei. A academia 

considera que o Direito penal tem de ser autônomo em relação a qualquer outro 

ramo do Direito. A responsabilização criminal deve ter um altíssimo padrão de 

rigor, todas as informações devem estar contidas em lei, para que não seja 

necessária a consulta em outro documento de ramo distinto do Direito as 

informações essências (informação verbal)¹. 

Por exemplo, o Art. 2º da Lei de Crimes Ambientais dispõe sobre matar 

espécies silvestres ameaçadas de extinção, no entanto estas espécies são 

definidas em norma extra-penal do IBAMA. E só é possível a responsabilização 

criminal por meio de lei, e não por norma. Isto torna a Lei n° 9.605, “norma penal 

em branco”, de difícil aplicabilidade. (informação informal). 

No entanto, se a lista de espécies ameaçadas fosse considera em lei seria 

contrária a própria dinâmica da meio-ambiente, tornando a lei engessada e 

desconexa com a realidade. 

De fato, a responsabilização por crimes ambientais no Brasil é falha e 

juridicamente fraca. 
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Dando continuidade, a Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981 institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente – PNMA. Esta foi, sem dúvida, “um passo pioneiro na 

vida pública nacional, no que concerne à dinâmica da realidade ambiental” 

(MILARE, 2009, P307). 

Teve um caráter inovador tanto na abordagem à gestão do meio ambiente 

como na história da Administração Pública brasileira, por ser pensada de forma 

orgânica, por meio de planos e programas, a longo prazo, em âmbito federal e 

estadual, refletindo melhor a índole dos Estados Modernos, como aponta Milaré 

(2009). 

Ainda de acordo com Milaré (2009, P307) a PNMA com, 

“seus objetivos nitidamente sociais e a solidariedade como o 

planeta Terra, que, mesmo implicitamente, se acham 

inscritos em seu texto, fazem dela um instrumento legal de 

grandíssimo valor para o País”. 

É decorrente dos incisos VI e VII do Art. 23 da Constituição Federal, e tem 

como objetivo, 

“a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade 

da vida humana” (Art.2, P1).  

Entre as diretrizes propostas pode-se destacar: ação governamental na 

manutenção do equilíbrio ecológico; racionalização do uso do solo, do subsolo, da 

água e do ar; planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
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proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; controle 

e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; incentivos ao 

estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção 

dos recursos ambientais; educação ambiental; e proteção de áreas ameaçadas de 

degradação. 

A Lei 6.938 também cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA, e define os órgãos e entidades responsáveis pela proteção e melhoria 

da qualidade ambiental. Como também estabelece os instrumentos a disposição, 

como por exemplo, zoneamento ambiental, avaliação de impactos ambientais, 

penalidades disciplinares ou compensatórias, estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental, entre outros.  

A Política Nacional do Meio Ambiente dá ênfase especial aos recursos 

hídricos entre os demais recursos ambientais, pois em seu Art. 3, V define como 

recursos ambientais “a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, 

os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna 

e a flora” (P2). Ainda no Art. 8, VII, no qual define as atribuições do CONAMA 

enfatiza, “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 

manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 

recursos ambientais, principalmente os hídricos” (P6). 

Outro importante marco na dinâmica da realidade ambiental no Brasil foi o 

Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO, instituído pelo Decreto 

nº. 4.703, de 21 de maio de 2003.  

Dentre os objetivos do programa, podemos ressaltar:  
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(1) “orientar a elaboração e a implementação da Política 

Nacional da Biodiversidade mediante a promoção de parceria com a 

sociedade civil para o conhecimento e a conservação da diversidade 

biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a 

repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados de sua 

utilização”; 

 (2) estimular a cooperação interinstitucional e internacional 

para a melhoria da implementação das ações de gestão da 

biodiversidade; e 

 (3) promover a integração de políticas setoriais para aumentar 

a sinergia na implementação de ações direcionadas à gestão 

sustentável da biodiversidade (P1). 

O PRONABIO prevê a articulação de ações pelo âmbito nacionais ou 

direcionadas a conjuntos de biomas. Dentre os biomas relacionados encontra-se a 

Zona Costeira e Marinha. 

O Decreto nº. 4.703 também instaura a Comissão Nacional de 

Biodiversidade que prevê a participação entre os colegiados de membros da 

sociedade civil organizada, como setores empresariais, movimentos sociais, 

organizações não-governamentais ambientalistas, comunidade acadêmica e 

povos indígenas. 

A lei n°. 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o  Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, de fundamental importância para 

o âmbito do gerenciamento costeiro, já que muitas das áreas especialmente 

protegidas encontram-se nas zonas costeiras, devidos aos seus relevantes 



 31

atributos ecológicos e cênicos, e também ao importante papel de manutenção da 

vida de populações tradicionais.   

A importância de serem estabelecidos sistemas de áreas protegidas ou 

áreas onde medidas especiais precisem ser tomadas para conservar a diversidade 

biológica, é inegável. Tanto que estas são citadas em diversos acordos e 

convenções internacionais, como por exemplo, na Convenção das Nações Unidas 

sobre Diversidade Biológica em seu artigo 18.  

Também a Constituição Federal em seu Art. 225 III destaca,  

“definir, em todas as unidades da Federação, espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua 

proteção” (P36). 

Dentre os objetivos do SNUC pode-se destacar: (1) contribuir para a 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais; (2) contribuir para a preservação e a 

restauração da diversidade de ecossistemas naturais; (3) promover o 

desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; (4) promover a 

utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; (5) proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável 

beleza cênica; (6) proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; (7) 

proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; (8) valorizar econômica e 
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socialmente a diversidade biológica; (9) proteger os recursos naturais necessários 

à subsistência de populações tradicionais. 

Em seu Art. 44, a lei n°. 9.985/00 faz menção diret a ao caráter especial 

dado às zonas costeiras, ao enfatizar que, 

“as ilhas oceânicas e costeiras destinam-se 

prioritariamente à proteção da natureza e sua destinação 

para fins diversos deve ser precedida de autorização do 

órgão ambiental competente (P16)”. 

Conta-se ainda com a Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, 

instituída pela lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Esta fundamenta, em seu Art. 

1º que “a água é um bem de domínio público, recurso natural limitado e dotado de 

valor econômico” (P1).  

Ressalta que, 

 “em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de 

animais; que a gestão dos recursos hídricos deve sempre 

proporcionar o uso múltiplo das águas; que a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos”; e por fim, 

“que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada 

e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e 

das comunidades (P1)”. 
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O teor do Art. 1 fundamenta a PNRH e a eleição da bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a gestão das águas, que é a grande inovação e também o 

grande desafio da lei. O modelo de gestão proposto pressupõe a 

institucionalização dos Comitês de Bacia, das Agências de Água e ainda dos 

Conselhos Nacional e Estaduais de Recursos Hídricos, nos quais se prevê a 

participação efetiva dos diversos usuários de água, do Poder Publico e da 

sociedade civil de uma bacia hidrográfica no processo decisório. 

São objetivos da PNRH, 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados 

aos respectivos usos; a utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 

ao desenvolvimento sustentável; e a prevenção e a defesa 

contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais” (P1. 

P2). 

Dentre as diretrizes elencadas algumas dialogam diretamente com as 

zonas costeiras, e é dada ênfase a necessidade de um caráter integrador na 

gestão de recursos hídricos. O Art. 3 enfatiza a necessidade de  

“integração da gestão de bacias hidrográficas com a dos 

sistemas estuarinos e zonas costeiras; integração da gestão 

de recursos hídricos com a gestão ambiental; e a articulação 

do planejamento de recursos hídricos com o com o dos 
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setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e 

nacional (P2)”. 

De modo semelhante a Agenda 21 em seu Capitulo 17 dispõe que “devem-

se promover práticas de gerenciamento das bacias hidrográficas de modo a 

impedir, controlar e reduzir a degradação do meio ambiente marinho” (Cap. 17, 

P.12). 

No Art. 31, a PNRH mais uma mais enfatiza que em sua implementação,  

“os Poderes Executivos do Distrito Federal e dos municípios 

promoverão a integração das políticas locais de saneamento 

básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio 

ambiente com as políticas federal e estaduais de recursos 

hídricos” (P7). 

 Por fim, cria por meio do Art. 32 o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, com o objetivo principal de “coordenar a gestão integrada das 

águas e implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos” (P7).  

Cria também, em seu Art. 37, os Comitês de Bacia Hidrográfica compostos 

por representantes da União, dos Estados, dos Municípios, por usuários das 

águas e por entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na 

bacia, com a finalidade de “promover o debate das questões relacionadas a 

recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes (P9)”. 

A PNRH é inovadora em seu conteúdo e abordagem. Tem sua “agenda 

setting” definida pela própria Constituição Federal e PNMA. É uma política 

elaborada a longo prazo, que considera fundamental a participação da sociedade 

civil e cria mecanismos de atuação.   
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Mais especificamente, versa sobre o tema a Política Marítima Nacional - 

PMN, instituída pelo decreton°. 1.265 de 11 de outu bro de 1994.  A PMN resulta, 

basicamente, da   

“preocupação do Governo de bem gerir as atividades 

nacionais no setor marítimo, aproveitando-lhes os pontos 

comuns, identificando seus pontos de estrangulamento, 

fortalecendo-lhes a base humana e econômica e garantindo-

lhes a segurança, dentro da grande moldura que é o meio 

ambiente marítimo” (P1).  

Tem por finalidade ”orientar o desenvolvimento das atividades marítimas do 

País, de forma integrada e harmônica, visando à utilização efetiva, racional e 

plena do mar, de acordo com os interesses nacionais” (P1). Harmoniza-se com as 

demais Políticas Nacionais e com os atos internacionais relativos. E alem disso, as 

Políticas Internacionais e Setoriais dos diversos Ministérios, quando envolverem 

atividades marítimas, serão consoantes com a PMN nesses aspectos. 

  É condicionada pelos seguintes fatores: (1) Conceito Estratégico Nacional 

(CEN); (2) Diretrizes de Ação Governamental; (3) Política Nacional de Segurança 

(Defesa); (4) Diretrizes Gerais para a Mobilização; (5) Políticas Setoriais, em seus 

segmentos marítimos; e (6) Atos internacionais dos quais o Brasil é parte, relativos 

aos assuntos que lhe são pertinentes. 

Dentre os objetivos listados destacam-se: 

 “desenvolvimento de uma mentalidade marítima nacional; 

pesquisa, exploração e explotação racional dos recursos 

vivos;  
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aprimoramento da infra-estrutura portuária, aquaviária e de 

reparos navais do País;  

otimização do transporte aquaviário no comércio interno e 

externo; 

 proteção do meio ambiente, nas áreas em que se 

desenvolvem atividades marítimas e; 

obtenção de benefícios decorrentes da participação em atos 

internacionais, no campo das atividades marítimas”(P3). 

Por fim a PMN ainda determina “Ações a Realizar”, vinculadas a assuntos 

principais, ainda que não exclusivos, agrupados dentro dos seguintes campos: 

relações internacionais; transportes aquaviários; construção naval; pesquisa e 

desenvolvimento; recursos do mar; pessoal e segurança.  

De grande importância conceitual é a lei nº. 8.617, de 4 de janeiro de 1993, 

que define os conceitos de Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica 

Exclusiva e Plataforma Continental Brasileiros.  

Esta lei é que define que o mar territorial brasileiro abrange a faixa de doze 

milhas marítima de largura, medidas a partir da linha de baixa-mar do litoral 

continental e insular, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, 

reconhecidas oficialmente no Brasil. Bem como define a soberania brasileira neste 

espaço e sobre o espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito e subsolo, 

em consonância com o estabelecido pela Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar (CNUDM). 

De acordo com Art. 4º “a zona contígua brasileira compreende uma faixa 

que se estende das doze às vinte e quatro milhas marítimas, contadas a partir das 
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linhas de base que servem para medir a largura do mar territorial” (P1). Nesta, de 

acordo com o Art. 5º, o 

  “Brasil poderá tomar as medidas de fiscalização 

necessárias para: evitar as infrações às leis e aos 

regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, 

no seu território, ou no seu mar territorial; e reprimir as 

infrações às leis e aos regulamentos, no seu território ou no 

seu mar territorial”(P2). 

Já de acordo com o Art. 6º, “a zona econômica exclusiva brasileira 

compreende uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas marítimas, 

contadas a partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar 

territorial” (P2). Nesta, de acordo com o Art. 7º, 

 “o Brasil tem direitos de soberania para fins de exploração e 

aproveitamento, conservação e gestão dos recursos 

naturais, vivos ou não-vivos, das águas sobrejacentes ao 

leito do mar, do leito do mar e seu subsolo, e no que se 

refere à outras atividades com vistas à exploração e ao 

aproveitamento da zona para fins econômicos (P2)”, bem 

como (Art. 8º) “direito exclusivo de regulamentar a 

investigação científica marinha, a proteção e preservação do 

meio marítimo, bem como a construção, operação e uso de 

todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e estruturas” 

(P2). 

Em seu Art. 11, a lei nº. 8.617/93, define que: 
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“a plataforma continental do Brasil compreende o leito e o 

subsolo das áreas submarinas que se estendem além do 

seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento 

natural de seu território terrestre, até o bordo exterior da 

margem continental, ou até uma distância de duzentas 

milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se 

mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo 

exterior da margem continental não atinja essa distância” 

(P2). 

 Nesta, (Art. 12) “o Brasil exerce direitos de soberania sobre a plataforma 

continental, para efeitos de exploração dos recursos naturais” (P2) e (Art.13), 

 “tem o direito exclusivo de regulamentar a investigação 

científica marinha, a proteção e preservação do meio 

marinho, bem como a construção, operação e o uso de 

todos os tipos de ilhas artificiais, instalações e 

estruturas(P3)”. 

Mais especificamente, legisla também sobre o mar, o Decreto-Lei nº. 221, 

de 28 de fevereiro 1967, que institui o Código de Pesca, elaborado ainda sobre o 

domínio da antiga Constituição Federal, que considerava a tipologia decreto-lei. 

Nele são disciplinadas as exigências para permissão da pesca em território 

nacional. É um código que estabelece em seu Art. 6 que,  

“Toda embarcação nacional ou estrangeira que se dedique à 

pesca, além do cumprimento das exigências das autoridades 

marítimas, deverá ser inscrita na Superintendência do 
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Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, mediante pagamento 

anual de taxa, variável conforme o comprimento total da 

embarcação” (P1). 

Estabelece também que as indústrias pesqueiras, pescadores amadores, 

aqüicultores e empresas que comerciarem com animais aquáticos poderão 

exercer suas atividades mediante o pagamento de uma taxa anual respectiva 

estabelecida pelo próprio decreto-lei. 

O decreto nº. 5.377, de 23 de fevereiro de 2005, que institui a Política 

Nacional para os Recursos do Mar – PNRM, também legisla sobre o tema. A 

PNRM tem como objetivos, 

“orientar o desenvolvimento das atividades que visem à 

efetiva utilização, exploração e aproveitamento dos recursos 

vivos, minerais e energéticos do Mar Territorial, da Zona 

Econômica Exclusiva e da Plataforma Continental, de acordo 

com os interesses nacionais, de forma racional e sustentável 

para o desenvolvimento socioeconômico do País, gerando 

emprego e renda e contribuindo para a inserção social” (P1). 

A PNRM foi editada primeiramente em 1980, a sua atualização em 2005 se 

deve ao fato primordial da ratificação pelo Brasil da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM, em novembro de 1994 que trouxe 

alterações importantes em relação à moldura jurídica global aos cenários nacional 

e internacional relativos aos mares, oceanos e zonas costeiras. 

Para o alcance dos objetivos propostos aponta para a elaboração de 

planos, programas e ações de governo no campo das atividades: “de formação de 
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recursos humanos; desenvolvimento da pesquisa, ciência e tecnologia marinha; 

exploração e aproveitamento sustentável dos recursos do mar; e definição de 

ações para alcançar os objetivos estabelecidos nesta Política “ (P1). 

Dentre os princípios da PNRM pode-se ressaltar:  

“a harmonização com as demais políticas nacionais e com o 

plano plurianual; execução descentralizada e participativa, 

incentivando as parcerias da União, dos Estados, dos 

Municípios, do setor privado e da sociedade; a observância 

dos compromissos internacionais assumidos pelo Governo 

brasileiro; e adoção do princípio da precaução na exploração e 

aproveitamento sustentável dos recursos do mar” (P2). 

A PNRM é orientada e coordenada pela Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (CIRM), a qual tem como seus órgãos integrantes diversos 

ministérios, entre eles, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Minas 

e Energia, Turismo, Meio Ambiente, Educação entre muitos outros.  

A CIRM é coordenada pelo Comandante da Marinha e tem como finalidade 

única, de acordo com o Decreto n°. 3.939 que a inst itui, “coordenar os assuntos 

relativos à consecução da PNRM”. 

A PNRM é coordenada através de três áreas estratégicas de ação: 

Formação de Recursos Humanos; Pesquisa, Ciência e Tecnologia Marinha; e 

Exploração e Aproveitamento Sustentável dos Recursos do Mar.  

Esta última área de ação é de importância estratégica fundamental para 

gestão costeira, em consonância com os fundamentos de descentralização e 
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integração, tão vistos nas leis exploradas anteriormente. Aponta para a 

fundamental promoção da, 

“gestão integrada dos ambientes costeiro e oceânico, visando 

ao uso sustentável dos recursos do mar, e a proteção dos 

ecossistemas, da biodiversidade e do patrimônio genético, 

cultural e histórico das áreas marinhas sob jurisdição nacional” 

(P4).  E inova ao sugerir a “atualização da legislação brasileira 

visando a sua aplicação em todos os aspectos concernentes 

aos recursos do mar, à gestão integrada das zonas costeiras e 

oceânicas e aos interesses marítimos” (P4). 

Parte integrante prevista tanto na PNRM como também da PNMA, e ainda 

no Capitulo 17 da Agenda 21, é o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – 

PNGC, instituído pela Lei nº. 7.661, de 16 de maio de 1988. 

O PNGC está em consonância com os artigos 2º e 4º da Lei nº. 6.938, que 

institui a PNMA, e que versa entre outros sobre o planejamento e fiscalização do 

uso dos recursos ambientais. Também acorda com o Capitulo 17 da Agenda 21, 

que enfatiza que “os Estados devem cooperar, conforme apropriado, na 

preparação de diretrizes nacionais para o gerenciamento e o desenvolvimento 

integrados das zonas costeiras, valendo-se da experiência adquirida” (Cap.17, 

P.05). 

De acordo com seu Art. 2°, o PNGC,  

“visará especificamente a orientar a utilização nacional dos 

recursos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a 
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qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural” (P1). 

Prevê o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira como seu 

principal instrumento e dá prioridade à conservação e proteção dos ecossistemas. 

O zoneamento deverá ser elaborado e, quando preciso, atualizado por um Grupo 

de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar – SECIRM. Depois submetido à - CIRM, à qual compete aprová-

lo, com audiência do CONAMA. 

De acordo com a Lei nº. 7.661/ 88, art. 4° § 2°, “será aplicado com a 

participação da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, através de 

órgãos e entidades integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – 

SISNAMA” (P2). É considerada uma visão descentralizadora, e salienta-se a 

necessidade de ação articulada e sistematizada entre instituições, de longa 

duração, considerando que o plano é um processo dinâmico e sofre alterações e 

correções ao longo do tempo (MILARÉ, 2009). 

Em seu art. 8°, fica previsto que, 

“os dados e as informações resultantes do monitoramento 

exercido sob responsabilidade municipal, estadual ou federal 

na Zona Costeira comporão o Subsistema "Gerenciamento 

Costeiro", integrante do Sistema Nacional de Informações 

sobre o Meio Ambiente – SINIMA” (P2). 

A norma é clara ao estabelecer a necessidade de articulação com os 

Municípios. P principio da cooperação é invocado ao prever que os Estados e 

Municípios também possam instituir, através de lei, os respectivos Planos 
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Estaduais ou Municipais de Gerenciamento Costeiro, sendo observadas as 

normas e diretrizes do Plano Nacional e prevalecendo sempre as disposições de 

natureza mais restritiva. 

Estes planos devem estabelecer, de acordo com o estabelecido pelo 

Decreto 5.300/04: (1) princípios, objetivos e diretrizes da política de gestão da 

Zona Costeira da sua área de atuação; (2) o Sistema de Gestão Costeira na sua 

área de atuação; (3) os instrumentos de gestão; (4) as infrações e penalidades 

previstas em lei; (5) os mecanismos econômicos que garantam a sua aplicação. 

(Art.8°) 

A lei também prevê em seu Art. 9º. , “a criação de unidades de conservação 

permanente”, com o fim de “evitar a degradação ou o uso indevido dos 

ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais da Zona Costeira” (P3). 

Milaré considera que a terminologia utilizada não é coerente no ordenamento 

jurídico, pois de couber a criação de unidades de conservação, a norma que deve 

ser aplicada é a Lei especifica do SNUC (MILARÉ, 2009). 

O Decreto nº. 5.300, de 7 de dezembro de 2004 regulamenta PNGC, e 

dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de 

gestão da orla marítima.  

De inicio define os limites da zona costeira brasileira. Em seu Art. 3o define 

que esta, 

“corresponde ao espaço geográfico de interação do ar, do 

mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, 

abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os 

seguintes limites: I - faixa marítima: espaço que se estende 
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por doze milhas náuticas, medido a partir das linhas de base, 

compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; 

II - faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos 

Municípios que sofrem influência direta dos fenômenos 

ocorrentes na zona costeira” (P2).  

É importante ressaltar que dessa forma a legislação prevê que sejam 

inclusos na zona costeira municípios que sofrem influência, porém não se 

encontram na faixa costeira. 

No Art. 5o  são definidos os princípios fundamentais da gestão da zona 

costeira, com exceção daqueles já estabelecidos na Política Nacional de Meio 

Ambiente, na Política Nacional para os Recursos do Mar e na Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

 Em especial, podem-se ressaltar os seguintes princípios: 

“I - a observância dos compromissos internacionais assumidos 

pelo Brasil na matéria; 

 III - a utilização sustentável dos recursos costeiros;  

IV - a integração da gestão dos ambientes terrestres e 

marinhos da zona costeira, com a construção e manutenção 

de mecanismos participativos e na compatibilidade das 

políticas públicas, em todas as esferas de atuação;  

VI - a não-fragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural 

dos ecossistemas costeiros, de forma a permitir a 

regulamentação do uso de seus recursos, respeitando sua 

integridade; 
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 VII - a consideração, na faixa terrestre, das áreas marcadas 

por atividade socioeconômico-cultural de características 

costeiras e sua área de influência imediata, em função dos 

efeitos dessas atividades sobre a conformação do território 

costeiro;  

VIII - a consideração dos limites municipais, dada a 

operacionalidade das articulações necessárias ao processo de 

gestão;  

IX - a preservação, conservação e controle de áreas que 

sejam representativas dos ecossistemas da zona costeira, 

com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou 

descaracterizadas; e 

 XI - o comprometimento e a cooperação entre as esferas de 

governo, e dessas com a sociedade, no estabelecimento de 

políticas, planos e programas federais, estaduais e 

municipais” ( P3.P4). 

    Agora, dentre os objetivos estabelecidos pela PNGC pode-se ressaltar,  

“I - a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais 

e da ocupação dos espaços costeiros, subsidiando e 

otimizando a aplicação dos instrumentos de controle e de 

gestão da zona costeira;  

II - o estabelecimento do processo de gestão, de forma 

integrada, descentralizada e participativa, das atividades 

socioeconômicas na zona costeira, de modo a contribuir para 



 46

elevar a qualidade de vida de sua população e a proteção de 

seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural;  

III - a incorporação da dimensão ambiental nas políticas 

setoriais voltadas à gestão integrada dos ambientes costeiros 

e marinhos, compatibilizando-as com o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro - PNGC;  

V - a produção e difusão do conhecimento para o 

desenvolvimento e aprimoramento das ações de gestão da 

zona costeira”(P4). 

   O Art. 7° é aquele que assume relevância especial d entre os demais, pois 

enumera e define os instrumentos a disposição da gestão costeira. Revela-se uma 

ênfase à integração e articulação, seja da atuação dos órgãos e entidades 

gestoras, seja na formulação das políticas públicas.  São eles: 

 “I - Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC: 

conjunto de diretrizes gerais aplicáveis nas diferentes esferas de 

governo e escalas de atuação, orientando a implementação de 

políticas, planos e programas voltados ao desenvolvimento 

sustentável da zona costeira; 

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

planejamento de ações estratégicas para a integração de políticas 

públicas incidentes na zona costeira, buscando responsabilidades 

compartilhadas de atuação; 

 III - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC: 

implementa a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, define 
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responsabilidades e procedimentos institucionais para a sua 

execução, tendo como base o PNGC; 

IV - Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC: 

implementa a Política Municipal de Gerenciamento Costeiro, define 

responsabilidades e procedimentos institucionais para a sua 

execução, tendo como base o PNGC e o PEGC, devendo observar, 

ainda, os demais planos de uso e ocupação territorial ou outros 

instrumentos de planejamento municipal; 

V - Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro -

 SIGERCO: componente do Sistema Nacional de Informações sobre 

Meio Ambiente - SINIMA, que integra informações georreferenciadas 

sobre a zona costeira; 

VI - Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira -

 SMA: estrutura operacional de coleta contínua de dados e 

informações, para o acompanhamento da dinâmica de uso e 

ocupação da zona costeira e avaliação das metas de qualidade 

socioambiental; 

VII - Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira -

 RQA-ZC: consolida, periodicamente, os resultados produzidos pelo 

monitoramento ambiental e avalia a eficiência e eficácia das ações 

da gestão; 

VIII - Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC: 

orienta o processo de ordenamento territorial, necessário para a 

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

Ecológico-Econômico do território nacional, como mecanismo de 

apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e 

gesta”(P5).  

O ZEEC prevê, de acordo com o Art. 9° subseqüente, ser elaborado de 

forma participativa. Este instrumento em especial, apresenta aplicabilidade prática 

na realidade do litoral brasileiro, expressa pelo zoneamento realizado no litoral 

norte de São Paulo. E será objeto de maior estudo no desenrolar deste trabalho. 

O ZEEC classifica a Zonas em 5, enumeradas e definidas no quadro a 

seguir:  

Tabela 1 - Quadro Orientador para Obtenção do Zonea mento 

ZONAS 

CRITÉRIOS DE 

ENQUADRAMENTO 

DE ÁREAS 

METAS 

AMBIENTAIS 

Zona que 

mantém os 

ecossistemas primitivos 

em pleno equilíbrio 

ambiental, ocorrendo 

uma diversificada 

composição funcional 

capazes de manter, de 

• ecossistema 

primitivo com 

funcionamento íntegro  

• cobertura 

vegetal íntegra com menos 

de 5% de alteração  

• ausência de 

redes de comunicação 

• manutenç

ão da integridade e da 

biodiversidade dos 

ecossistemas  

• manejo 

ambiental da fauna e 

flora  

• atividades 
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forma sustentada, uma 

comunidade de 

organismos 

balanceada, integrada 

e adaptada, podendo 

ocorrer atividades 

humanas de baixos 

efeitos impactantes. 

local, acesso precário com 

predominância de trilhas, 

habitações isoladas e 

captação de água 

individual  

• ausência de 

cultura com mais de 1 ha 

(total menor que 2%)  

• elevadas 

declividades, (média acima 

de 47%, com riscos de 

escorregamento  

• baixadas com 

drenagem complexa com 

alagamentos 

permanentes/freqüentes.  

educativas.  

Zona que 

apresenta alterações 

na organização 

funcional dos 

ecossistemas 

primitivos, mas 

capacitada para manter 

• ecossistema 

funcionalmente pouco 

modificado  

• cobertura 

vegetal alterada entre 5 e 

20% da área total  

• assentament

• manutenç

ão funcional dos 

ecossistemas e 

proteção aos recursos 

hídricos para o 

abastecimento e para a 

produtividade primária, 
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em equilíbrio uma 

comunidade de 

organismos em graus 

variados de 

diversidade, mesmo 

com a ocorrência de 

atividades humanas 

intermitentes ou de 

baixo impacto, em 

áreas terrestres, a zona 

pode apresentar 

assentamentos 

humanos dispersos e 

pouco populosos, com 

pouca integração entre 

si. 

os nucleados com acessos 

precários e baixos níveis 

de eletrificação e de 

caráter local  

• captação de 

água para abastecimento 

semi-coletivas ou para 

áreas urbanas  

• áreas 

ocupadas com culturas, 

entre 2 e 10% da área total 

(roças e pastos)  

• declividade 

entre 30 e 47%  

• baixadas com 

inundação.  

por meio de 

planejamento do uso, 

de conservação do solo 

e saneamento 

simplificado  

• recuperaç

ão natural  

• preservaç

ão do patrimônio 

paisagístico  

• reciclage

m de resíduos  

• educação 

ambiental.  

Zona que 

apresenta os 

ecossistemas primitivos 

parcialmente 

modificados, com 

dificuldades de 

regeneração natural 

• ecossistema 

primitivo parcialmente 

modificado  

• cobertura 

vegetal alterada ou 

desmatada entre 20 e 40% 

• assentament

• manutenç

ão das principais 

funções do 

ecossistema  

• saneamen

to e drenagem 

simplificados  
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pela exploração ou 

supressão, ou 

substituição de alguns 

de seus componentes 

pela ocorrência em 

áreas de 

assentamentos 

humanos com maior 

integração entre si. 

o com alguma infra-

estrutura, interligados 

localmente (bairros rurais)  

• culturas 

ocupando entre 10 e 20% 

da área  

• declividade 

menor que 30%  

• alagadiços 

eventuais  

• valor do solo 

baixo.  

• reciclage

m de resíduos  

• educação 

ambiental  

• recuperaç

ão induzida para 

controle da erosão 

manejo integrado de 

bacias hidrográficas  

• zoneamen

to urbano, turístico e 

pesqueiro.  

Zona que 

apresenta os 

ecossistemas primitivos 

significativamente 

modificados pela 

supressão de 

componentes, 

descaracterização dos 

substratos terrestres e 

marinhos, alteração 

das drenagens ou da 

• ecossistema 

primitivo muito modificado  

• cobertura 

vegetal desmatada ou 

alterada entre 40 e 50% da 

área  

• assentament

os humanos em expansão 

relativamente estruturados  

• infra-estrutura 

integrada com as áreas 

• recuperaç

ão das principais 

funções do 

ecossistema/ 

monitoramento da 

qualidade das águas  

• conservaç

ão ou recuperação do 

patrimônio paisagístico  

• zoneamen

to urbano, industrial, 
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hidrodinâmica, bem 

como pela ocorrência 

em áreas terrestres de 

assentamentos rurais 

ou periurbanos 

descontínuos 

interligados, 

necessitando de 

intervenções para sua 

regeneração parcial. 

urbanas  

• glebas 

relativamente bem 

definidas  

• obras de 

drenagem e vias 

pavimentadas  

• valor do solo 

baixo a médio.  

turístico e pesqueiro  

• saneamen

to ambiental localizado.  

Zona que 

apresenta a maior 

parte dos componentes 

dos ecossistemas 

primitivos, degradada 

ou suprimida e 

organização funcional 

eliminada devido ao 

desenvolvimento de 

áreas urbanas e de 

expansão urbana 

contínua, bem como 

• ecossistema 

primitivo totalmente 

modificado  

• cobertura 

vegetal remanescente, 

mesmo que alterada, 

presente em menos de 

40% da área, 

descontinuamente  

• assentament

os urbanizados com rede 

de área consolidada  

• saneamen

to ambiental e 

recuperação da 

qualidade de vida 

urbana, com 

reintrodução de 

componentes 

ambientais compatíveis  

• controle 

de efluentes  

• educação 

ambiental  
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atividades industriais, 

de apoio, terminais de 

grande porte, 

consolidados e 

articulados. 

• infra-estrutura 

de corte  

• serviços bem 

desenvolvidos  

• pólos 

industriais  

• alto valor do 

solo.  

• regulamen

tação de intervenção 

(reciclagem de 

resíduos) na linha 

costeira (diques, 

molhes, piers, etc)  

• zoneamen

to urbano/industrial  

• proteção 

de mananciais.  

 

O último instrumento previsto, por fim, é  

“IX - Macrodiagnóstico da zona costeira: reúne informações, 

em escala nacional, sobre as características físico-naturais e 

socioeconômicas da zona costeira, com a finalidade de orientar 

ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização 

dos patrimônios naturais e culturais” (P5). 

A Seção III da PNGC, nos arts. 25 a 29, dispõem especificamente sobre os 

instrumentos.   

No Art. 25.  está previsto a elaboração do Plano de Intervenção, para a 

gestão da orla marítima. Este será elaborado com base “no reconhecimento das 

características naturais, nos tipos de uso e ocupação existentes e projetados” 

(P11).  Contemplando,  
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“I - caracterização socioambiental: diagnóstico dos atributos 

naturais e paisagísticos, formas de uso e ocupação existentes, com 

avaliação das principais atividades e potencialidades 

socioeconômicas; 

 II - classificação: análise integrada dos atributos naturais com 

as tendências de uso, de ocupação ou preservação, conduzindo ao 

enquadramento em classes genéricas e à construção de cenários 

compatíveis com o padrão de qualidade da classe a ser alcançada 

ou mantida;  

III - estabelecimento de diretrizes para intervenção: definição 

do conjunto de ações articuladas, elaboradas de forma participativa, 

a partir da construção de cenários prospectivos de uso e ocupação, 

podendo ter caráter normativo, gerencial ou executivo”(P11). 

    Para a caracterização socioambiental, classificação e planejamento da 

gestão, o Art. 26 define 12 classes nas qual a orla marítima será enquadrada, 

segundo aspectos físicos e processos de uso e ocupação predominantes. Estas 

classes abrangem desde áreas “abrigadas não urbanizadas” a “áreas de interesse 

especial em áreas com urbanização consolidada”. 

De acordo com o art. 27, também são classificados, em três classes, os 

trechos da orla marítima, de acordo com o uso e ocupação do solo e a 

manutenção dos ecossistemas. São eles: 

 “I - classe A: trecho da orla marítima com atividades 

compatíveis com a preservação e conservação das características e 

funções naturais, possuindo correlação com os tipos que apresentam 
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baixíssima ocupação, com paisagens com alto grau de conservação 

e baixo potencial de poluição; 

 II - classe B: trecho da orla marítima com atividades 

compatíveis com a conservação da qualidade ambiental ou baixo 

potencial de impacto, possuindo correlação com os tipos que 

apresentam baixo a médio adensamento de construções e população 

residente, com indícios de ocupação recente, paisagens 

parcialmente modificadas pela atividade humana e médio potencial 

de poluição;  

III - classe C: trecho da orla marítima com atividades pouco 

exigentes quanto aos padrões de qualidade ou compatíveis com um 

maior potencial impactante, possuindo correlação com os tipos que 

apresentam médio a alto adensamento de construções e população 

residente, com paisagens modificadas pela atividade humana, 

multiplicidade de usos e alto potencial de poluição sanitária, estética 

e visual” (P13). 

No Art. 28 são definidas estratégias de ação e as formas de uso e 

ocupação do território para as classes mencionadas no art. 27. 

Para a classe A é prevista a “estratégia de ação preventiva”, e as seguintes 

formas de uso e ocupação: 

 “a) unidades de conservação, em conformidade com o SNUC, 

predominando as categorias de proteção integral;  

b) pesquisa científica;  
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c) residencial e comercial local em pequenas vilas ou 

localidades isoladas; 

d) turismo e lazer sustentáveis, representados por complexos 

ecoturísticos isolados em meio a áreas predominantemente 

nativas;  

e) residencial e lazer em chácaras ou em parcelamentos 

ambientalmente planejados, acima de cinco mil metros 

quadrados; 

 f) rural, representado por sítios, fazendas e demais 

propriedades agrícolas ou extrativistas;  

g) militar, com instalações isoladas; h) manejo sustentável de 

recursos naturais” (P13). 

     Para a classe B é prevista a “estratégia de ação corretiva” e as formas 

de uso e ocupação da classe B, e também às seguintes:  

“a) unidades de conservação, em conformidade com o SNUC, 

predominando as categorias de uso sustentável; 

 b) aqüicultura;  

c) residencial e comercial, inclusive por populações 

tradicionais, que contenham menos de cinqüenta por cento do seu 

total com vegetação nativa conservada; 

 d) residencial e comercial, na forma de loteamentos ou 

balneários horizontais ou mistos;  
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e) industrial, relacionada ao beneficiamento de recursos 

pesqueiros, à construção e reparo naval de apoio ao turismo náutico 

e à construção civil;  

f) militar;  

g) portuário pesqueiro, com atracadouros ou terminais 

isolados, estruturas náuticas de apoio à atividade turística e lazer 

náutico; e  

 h) turismo e lazer” (P14). 

     Para a classe C é prevista “estratégia de ação corretiva”, as formas de 

uso e ocupação constantes da classe B são previstas, e também às seguintes: 

 “a) todos os usos urbanos, habitacionais, comerciais, serviços 

e industriais de apoio ao desenvolvimento urbano; 

b) exclusivamente industrial, representado por distritos ou 

complexos industriais;  

c) industrial e diversificado, representado por distritos ou 

complexos industriais; 

 d) militar, representado por complexos militares; 

e) exclusivamente portuário, com terminais e marina; 

f) portuário, com terminais e atividades industriais;  

g) portuário, com terminais isolados, marinas e atividades 

diversas (comércio, indústria, habitação e serviços); e 

h) turismo e lazer, representado por complexos turísticos 

(P14)”. 
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Tabela 2 - Quadro Orientador para Classificação da Orla Marítima 

TIPOLOGIA CLASSES 

ESTRATÉGIAS DE 

INTERVENÇÃO 

PREDOMINANTES 

- abrigada não 

urbanizada  

- exposta não 

urbanizada 

- semi-abrigada 

não urbanizada 

- especial não 

urbanizada 

CLASSE A 

Trecho da orla 

marítima com atividades 

compatíveis com a 

preservação e 

conservação das 

características e funções 

naturais; possui 

correlação com os tipos 

que apresentam 

baixíssima ocupação, 

com paisagens com alto 

grau de conservação e 

baixo potencial de 

poluição. 

PREVENTIVA 

Pressupondo a 

adoção de ações para 

conservação das 

características naturais 

existentes. 

- abrigada em 

processo de 

urbanizaação  

CLASSE B 

Trecho da orla 

marítima com atividades 

CONTROLE 

Pressupondo a 

adoção de ações para 
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- exposta em 

processo de urbanização 

- semi-abrigada em 

processo de urbanização 

- especial em 

processo de urbanização 

compatíveis com a 

conservação da qualidade 

ambiental ou baixo 

potencial de impacto; 

possui correlação com os 

tipos que apresentam 

baixo a médio 

adensamento de 

construções e população 

residente, com indícios de 

ocupação recente, 

paisagens parcialmente 

modificadas pela 

atividade humana e 

médio potencial de 

poluição. 

usos sustentáveis e 

manutenção da qualidade 

ambiental. 

- abrigada com 

urbanização consolidada  

- exposta com 

urbanização consolidada 

- semi-abrigada 

com urbanização 

CLASSE C 

Trecho da orla 

marítima com atividades 

pouco exigentes quanto 

aos padrões de qualidade 

ou compatíveis com um 

CORRETIVA 

Pressupondo a 

adoção de ações para 

controle e monitoramento 

dos usos e da qualidade 

ambiental. 
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consolidada 

- especial com 

urbanização consolidada 

maior potencial 

impactante; possui 

correlação com os tipos 

que apresentam médio a 

alto adensamento de 

construções e população 

residente, com paisagens 

modificadas pela 

atividade humana, 

multiplicidade de usos e 

alto potencial de poluição 

sanitária, estética e 

visual. 

 

Quanto aos limites o Decreto complementa a Lei, por meio do Art. 23, da 

seguinte forma:  

“os limites da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com 

os seguintes critérios:  

I - marítimo: isóbata de dez metros, profundidade na qual a 

ação das ondas passa a sofrer influência da variabilidade topográfica 

do fundo marinho, promovendo o transporte de sedimentos; 

 II - terrestre: cinqüenta metros em áreas urbanizadas ou 

duzentos metros em áreas não urbanizadas, demarcados na direção 
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do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de 

ecossistemas, tais como as caracterizadas por feições de praias, 

dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, 

manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, 

quando existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e 

seus acrescidos” (P10). 

A PNGC surpreende, o único ponto a lamentar, como indicado por Milaré 

(2009), é que as regras tenham sido baixadas por Decreto, e não pelo processo 

legislativo formal. Isto tornaria as normas muito mais efetiva, pois sendo o 

fundamento de tais ações um decreto e não uma lei, há que contar com a boa-fé 

das autoridades para fazer valer os preceitos ali fixados.  

Como previsto pelo Art. 7° inciso III da PNGC, a le i nº. 10.019, de 3 de julho 

de 1998, institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, estabelece seus 

objetivos e diretrizes e disciplina os instrumentos de sua elaboração, aprovação e 

execução. 

Tem seus objetivos em consonância à PNGC, e são eles: 

“III - defesa e restauração de áreas significativas e 

representativas dos ecossistemas costeiros, bem como a 

recuperação e/ou a reabilitação das que se encontram 

alteradas e/ou degradadas; 

 IV - garantia de manutenção dos ecossistemas, assegurada 

através da avaliação da capacidade de suporte ambiental face 

às necessidades sociais de melhoria da qualidade de vida e 

ao objetivo do desenvolvimento sustentado da região;  
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V - garantia de fixação e de desenvolvimento das populações 

locais, através da regularização fundiária, dos procedimentos 

que possibilitem o acesso das mesmas à exploração 

sustentada dos recursos naturais e da assessoria técnica para 

a implantação de novas atividades econômicas ou para o 

aprimoramento das já desenvolvidas, obser-vando-se as 

limitações ambientais da região; e  

VI - planejamento e gestão, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, das atividades antrópicas na 

Zona Costeira” (P1). 

O PEGC ressalta, mais uma vez, a importância da capilarização das ações 

voltadas è gestão costeira entre as esferas de atuação do Poder Público. Em seu 

Art. 5° define as metas a serem seguidas e entre el as pode-se destacar: 

 “I - definir, em conjunto com os Municípios, o zoneamento 

ecológico-econômico e as respectivas normas e diretrizes para cada 

setor costeiro de planejamento ambiental;  

II - desenvolver, de forma integrada com as administrações 

municipais e os órgãos setoriais que atuam na região, as 

ações governamentais na Zona Costeira (P2)”. 

No Art. 6° ressalta novamente a importância de atua ção dos Municípios, 

chave fundamental para a articulação das políticas com os programas e ações. No 

inciso V e VI retoma,  
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“V - assegurar a integração harmônica da Zona Costeira com 

as demais regiões que a influenciam ou que por ela são 

influenciadas;  

VI - desenvolver as potencialidades locais, em colaboração 

com as administrações municipais, observando as 

competências em assuntos de peculiar interesse dos 

Municípios, de acordo com os objetivos e metas de 

desenvolvimento sócio--econômico e de elevação da 

qualidade de vida, salvaguardando as avaliações ambientais 

prévias (P2)”. 

Para fins de gestão, o PEGC divide o litoral do Estado de São Paulo nos 

quatro seguintes setores: Litoral Norte, Baixada Santista, Complexo Estuarino-

Lagunar de lguape - Cananéia e Vale do Ribeira. 

O Capitulo IV dispõe sobre o Sistema de Gestão, previsto para ser 

elaborado conjuntamente entre Estado, Municípios e Sociedade Civil organizada.  

No Art. 8° é criado o Grupo de Coordenação Estadual , previsto no item 7.2. do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e aprovado pela Resolução nº. 5/97 da 

CIRM, responsável pela elaboração do Plano Estadual de Gerenciamento 

Costeiro. Alem deste, é também criado a cada um dos setores costeiros indicados 

a cima, um Grupo Setorial de Coordenação, responsável pela elaboração do 

Zoneamento Ecológico-Econômico e dos Planos de Ação e Gestão. 

No § 1º, Art. 8° é definida a estrutura do Grupo Se torial de Coordenação,  

“composto por 1/3 de representantes do Governo do Estado, 

1/3 de representantes dos Municípios que compõem o setor 
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costeiro e 1/3 de representantes da Sociedade Civil 

organizada, com sede e atuação no setor costeiro”(P2). 

No § 2º é definida a estrutura do Grupo de Coordenação Estadual,  

“também composto por 1/3 de representantes do Estado, 1/3 

de representantes dos Municípios e 1/3 de representantes da 

Sociedade Civil organizada, escolhidos, em igual número, 

entre os representantes de cada Grupo Setorial de 

Coordenação” (P3). 

Os instrumentos dispostos pelo PEGC diferem dos estabelecidos pela lei 

federal, por motivos de abrangência e atuação, no entanto em consonância com o 

estabelecido. O Art. 9° enumera-os: I - Zoneamento Ecológico-Econômico; lI - 

Sistema de Informações; III - Planos de Ação e Gestão; IV - Controle; e V - 

Monitoramento. 

O Zoneamento Ecológico-Econômico, 

“tem por objetivo identificar as unidades territoriais que por 

suas características físicas, biológicas e sócio-econômicas, 

bem como, por sua dinâmica e contrastes internos, devam ser 

objeto de disciplina especial, com vistas ao desenvolvimento 

de ações capazes de conduzir ao aproveitamento, à 

manutenção ou à recuperação de sua qualidade ambiental e 

do seu potencial produtivo” (P3). 

O ZEE deve ser estabelecido por decreto, tal como foi estabelecido no 

litoral norte, pelo Decreto Estadual n°. 49.215 de 7 de Dezembro de 2004, depois 

de realizadas audiências publicas em todos os municípios da região, ouvido o 
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Grupo Setorial do Litoral Norte e aprovado pelo Conselho de Coordenação 

Estadual pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (SÃO PAULO, 2005).  

Este Decreto, único a implementar o instrumento do zoneamento no 

Estado, enquadrou as diversas zonas e seus usos nas tipologias acima descritas.  

Como explicita o Artigo 13 da lei estadual, o zoneamento deve ser estabelecido 

“não necessariamente conforme suas características atuais, mas respeitando a 

dinâmica de ocupação do território e as metas de desenvolvimento sócio-

econômico e de proteção ambiental” (P4). O zoneamento será condicionante dos 

usos permitidos e assim das atividades passíveis de licenciamento. 

Ainda no mesmo artigo, § 2º complementa, “as zonas estabelecidas 

poderão ser divididas em subzonas de manejo definido, constituindo unidades de 

uso, visando a operacionalização do controle dos planos de ação e gestão (P4)”. 

Outro instrumento disposto pela lei são os Planos de Ação, estes devem 

compreender, segundo o Art. 14, 

 “I - área e limites de atuação; 

 II - objetivos;  

III - metas;  

IV - prazo de execução;  

V - organizações governamentais e não governamentais 

envolvidas;  

VI - custo;  

VIl - fontes de recursos; e  

Vlll - formas de aplicação dos recursos (P4)”. 
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Tanto um como outro instrumento devem ser elaborados pelos respectivos 

Grupos Setoriais de Coordenação. 

Uma das mais recentes atividades na área de gestão costeira no Brasil é 

dada através dos Decretos n°. 53.525, 53.526, 53.52 7 e 53.528, de 8 de outubro 

de 2008. Estes decretos criam as três Áreas de Proteção Ambiental Marinhas, no 

litoral do Estado de São Paulo (APA Litoral norte, APA Litoral Centro e APA Litoral 

Sul), bem como as Áreas de Relevante Interesse Ecológico de São Sebastião e do 

Guará.  

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo a 

criação das APAs se justifica devido a fragilidade das regiões costeiras, e da 

necessidade de se combater a exploração desordenada e muitas vezes predatória 

de seus recursos naturais.Também  devido ao decréscimo da abundância dos 

recursos pesqueiros no pais, com perigo à diversidade biológica e cultural, 

empobrecimento e marginalização das comunidades tradicionais litorâneas (SMA, 

nota divulgada em 11/2008). 

As APAs Marinhas paulistas tem finalidade de 

“proteger, ordenar, garantir e disciplinar o uso racional dos 

recursos ambientais da região, inclusive suas águas, bem 

como ordenar o turismo recreativo, as atividades de pesquisa 

e pesca e promover o desenvolvimento sustentável da região 

(Art.1, P1)°)”. 

O Art. 5° dos decretos assegura a permissão das seg uintes atividades: 

“I - pesquisa científica; 

 II - manejo sustentado de recursos marinhos;  
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III - pesca necessária à garantia da qualidade de vida das 

comunidades tradicionais, bem como aquela de natureza 

amadora e esportiva;  

IV - moradia e extrativismo necessário à subsistência familiar; 

V - ecoturismo, mergulho e demais formas de turismo 

marítimo; 

 VI - educação ambiental relacionada à conservação da 

biodiversidade; e  

VII - esportes náuticos” (P2).  

Bem como, a liberdade de navegação, o acesso às áreas portuárias da 

região e a travessia de balsas.  

É previsto pelo Art. 8° o desenvolvimento de progra mas especiais, nas 

temáticas de educação ambiental, capacitação, manejo e uso sustentável, e 

pesquisa dos recursos naturais existentes, elaborados em conformidade com o 

PEGC. Este mesmo artigo também prevê a participação da sociedade civil, 

“notadamente dos pescadores profissionais, dos maricultores, dos empresários da 

pesca, das comunidades tradicionais, dos setores náuticos e operadores do 

turismo marítimo (P3)”. 

As APAs Marinhas, como todas as demais APAs previstas pelo SNUC, 

contarão com um Conselho Gestor, composto paritariamente por representantes 

do Poder Público e da sociedade civil organizada. 

As ARIEs por outro lado, de acordo com nota publicada pela SMA, “são 

ilhas ou lages pertencentes à União e que pelo artigo 44 da Lei Federal 

9.985/2000 – SNUC já têm uso restrito”. São de pequena extensão e 
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fundamentais como berçários de reprodução de espécies da flora e fauna, e que 

por isso precisam de proteção especial e são passiveis de regulamentação 

própria.  

É importante também situar neste contexto uma iniciativa atual, proposta 

em 2002, que foi o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla.   

O Projeto Orla é uma iniciativa do governo federal, supervisionado pelo 

Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO), da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), e coordenada pela Secretaria de 

Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos do Ministério do Meio 

Ambiente (SQA/MMA) e pela Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU/MP). 

O objetivo deste projeto era, 

“compatibilizar as políticas ambiental e patrimonial do governo 

federal no trato dos espaços litorâneos sob propriedade ou 

guarda da União, buscando, inicialmente, dar uma nova 

abordagem ao uso e gestão dos terrenos e acrescidos de 

marinha, como forma de consolidar uma orientação 

cooperativa e harmônica entre as ações e políticas praticadas 

na orla marítima” (Projeto Orla, 2002. P.05). 

Foi uma ação inovadora do Governo Federal no âmbito do disciplinamento 

de uso e ocupação de um espaço que constitui a sustentação natural e econômica 

da zona costeira, a Orla Marítima. 

As bases do projeto estão expressas em dois documentos: o primeiro – 

Fundamentos para gestão integrada, apresenta a estrutura conceitual e os 
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arranjos político-institucionais, como base para orientar e avançar na 

descentralização da gestão da orla para a esfera municipal (PROJETO ORLA, 

2002).  

O segundo documento – Manual de gestão, orienta, por meio de linguagem 

técnica simplificada, o diagnóstico, a classificação e a caracterização da situação 

atual, a composição de cenários de usos desejados e respectivas ações de 

intervenção para alcançá-los (PROJETO ORLA, 2002).. 

Esse elenco de ações consolida-se em um Plano de Intervenção, que 

busca formas efetivas de articulação e parcerias entre o governo e a sociedade, 

através de um Comitê Gestor (PROJETO ORLA, 2002). 

Apesar de inovador e consoante aos princípios do Gerenciamento Costeiro 

Integrado, o Projeto Orla não foi bem sucedido, não conseguiu ser implementado 

e não atingiu os objetivos esperados (informação verbal)². 

Além destas leis citadas ainda pode-se contar com inúmeras outras como: o 

Estatuto da Cidade, os Plano Diretores municipais, leis uso e ocupação do solo 

municipais, Código de Mineração, a Lei n°. 8.617/93  que se refere a poluição por 

óleo, entre outras. 

Não é difícil imaginar quão complexa é a gestão da Zona Costeira. Como se 

pode verificar, na simples indicação das normas que incidem sobre as zonas 

costeiras há uma complexa rede normativa a ser observada e principalmente 

interpretada da maneira que for mais adequada à proteção ambiental. Aqui 

também se apresenta uma clara necessidade não apenas de articulação 

institucional, mas de uma verdadeira coordenação. Há que haver uma 

comunicação institucional sistemática e direta entre todos os atores envolvidos. 
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6.1. 3. Acordos Internacionais 

 

Quando mudanças gerais, em uma comunidade, cidade, país ou no mundo, 

são buscadas (ou seja quando se tem a percepção e definição de um problema) é 

útil que os esforços de cada um sejam norteados (“agenda setting”) por um acordo 

geral, no qual sejam estabelecidos os princípios, objetivos e resultados desejados 

(elaboração de programas e de decisão).  

Na esfera internacional, alguns desses acordos tornam-se de cumprimento 

obrigatório por todos aqueles que assumem publicamente respeita-los. Acordos 

desta natureza pressupõem a existência de valores éticos e sociais que sejam 

compartilhados pela sociedade. 

É o caso, por exemplo, da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança 

de Clima e seu Protocolo de Quioto, e da Convenção da ONU sobre Diversidade 

Biológica, entre tantas outras. Essas duas em questão foram assinadas por mais 

de uma centena de países na Rio-92, na Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento que a ONU realizou no Rio de Janeiro em junho de 1992. 

Outros pactos internacionais são firmados politicamente, mas seu 

cumprimento não é obrigatório por lei internacional: depende da legislação ou da 

sociedade de cada país dar o tratamento adequado ao tema abordado pelo 

tratado. Esse é o caso da Declaração sobre o Ambiente Humano, um dos 

resultados da Conferência da ONU realizada em 1972 em Estocolmo, bem como 

de outros três produtos da Rio-92: a Declaração sobre Conservação e Manejo de 

Florestas; a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e a Agenda 21. 
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As normas que disciplinam a relação da sociedade brasileira com o meio 

natural estão em consonância com estes e inúmeros outros acordos e convenções 

internacionais, e estes têm amplo reflexo na legislação. 

Um dos primeiros marcos internacionais para o Direito Ambiental no Brasil 

foi a Convenção das Nações Unidas sobre Ambiente Humano realizada em 

Estocolmo, 1972.  Neste momento a preocupação com a degradação ambiental e 

a desigualdade social já eram eminentes, e começaram a florescer movimentos 

que buscavam alternativas ao desenvolvimento.  

Dentre os 26 princípios enumerados em Estocolmo, podem ser destacados, 

no contexto deste trabalho, quatro princípios em especial. 

Além dos princípios do ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana e da solidariedade transgeracional já citados no 

inicio do trabalho figuram também, “Os recursos naturais devem ser preservados” 

que resume todo o intuito geral da convenção. E o principio 7 que afirma que 

“deve-se prevenir a contaminação danosa do oceano”, e os princípios 13 e 14 

declaram que “é necessário planejar de forma integrada o desenvolvimento” e “o 

planejamento racional deve resolver os conflitos entre o desenvolvimento e o 

ambiente”. 

A Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada em 1992 no Rio de Janeiro, teve como resultado 

importantes documentos que iriam trilhar a nova relação homem-meio ambiente 

buscada por governantes e populações, preocupadas  com a degradação do meio 

natural. Entre estes documentos encontram-se a Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a Convenção da Diversidade Biológica, a 
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, e a Agenda 

21. 

A Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento pode ser 

considerada um anexo a Agenda 21. Reafirma os princípios de Estocolmo e 

busca, 

“estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a 

criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os 

setores-chaves da sociedade e os indivíduos, trabalhando com 

vistas à conclusão de acordos internacionais que respeitem os 

interesses de todos e protejam a integridade do sistema global 

de meio ambiente e desenvolvimento, reconhecendo a 

natureza integral e interdependente da Terra” (P.1). 

Dentre os princípios elencados, pode-se ressaltar os descritos abaixo.  

O segundo principio reafirma a soberania dos Estados de explorar  

“seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de 

meio ambiente e de desenvolvimento” e ainda completa que 

estes também têm “a responsabilidade de assegurar que 

atividades sob sua jurisdição ou seu controle não causem 

danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além 

dos limites da jurisdição nacional”. 

O princípio 4 declara que “para alcançar o desenvolvimento sustentável, a 

proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e 

não pode ser considerada isoladamente deste”. 
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Os princípios 11 e 13 completam alegando que “os Estados adotarão 

legislação ambiental eficaz. As normas ambientais, e os objetivos e as prioridades 

de gerenciamento deverão refletir o contexto ambiental e de meio ambiente a que 

se aplicam” e “os Estados irão desenvolver legislação nacional relativa à 

responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos 

ambientais”. 

O princípio 17 enfatiza a importância da avaliação do impacto ambiental, 

como instrumento nacional, “efetuada para as atividades planejadas que possam 

vir a ter um impacto adverso significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas 

à decisão de uma autoridade nacional competente”. 

Os princípios 20, 21 e 22 enfatizam a importância da participação das 

mulheres, dos jovens e dos povos indígenas e comunidades tradicionais no 

gerenciamento ambiental e no desenvolvimento. 

A Convenção das Nações Unidas sobre Diversidade Biológica, também 

elaborada no Rio de Janeiro em 1992 e assinada pelo Brasil, tem por objetivo “a 

conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus 

componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos” (P.2).  

Da mesma forma como a Declaração do Rio afirma que os  

“Estados tem direito soberano de explorar seus próprios 

recursos segundo suas políticas ambientais, e a 

responsabilidade de assegurar que atividades sob sua 

jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de 
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outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição 

nacional” (P1). 

Estabelece medidas Gerais para a Conservação e a Utilização Sustentável, 

e para tanto declara necessário serem desenvolvidas “estratégias, planos ou 

programas para a conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica” 

bem como “integrar a conservação e a utilização sustentável da diversidade 

biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais pertinentes 

“(P.05). 

Faz menção também em seu artigo 18 da importância de ser estabelecido 

um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser 

tomadas para conservar a diversidade biológica. E no art. 10 mais uma vez é 

citada a importância da participação das populações locais. 

O fundamental valor da “cooperação entre autoridades governamentais e 

setor privado na elaboração de métodos de utilização sustentável de recursos 

biológicos” (P.07), é colocado pelo Art 10. 

E por último o art. 20 cita diretamente as áreas costeiras, enfatizando sua 

fragilidade, da seguinte forma,  

“deve-se também levar em consideração a situação especial 

dos países em desenvolvimento, inclusive os que são 

ecologicamente mais vulneráveis, como os que possuem 

regiões áridas e semi-áridas, zonas costeiras e montanhosas 

(P12)”.  

A Convenção da Diversidade Biológica teve sua assinatura aberta no Rio 

em 1992 e ratificada em 1994, após assinada por 30 países.  
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O primeiro encontro da Conferencia da Partes em 1994 decidiu por priorizar 

os ecossistemas marinhos e costeiros, devido a sua grande contribuição para a 

biodiversidade global.  

A segunda Conferencia da Partes, realizada em Jakarta, Indonésia em 

1995 também deu atenção especial a temática. Deste encontro foi produzido um 

documento, que afirma: 

“encourage the use of integrated marine and coastal area 

management as the most suitable framework for addressing 

humam impacts on marine and coatal biological diversity and 

for promoting conservation ans sustainable use of this 

biodiversity [and] encourage Parties to establish and/or 

strengthen, where apropriated, institutional, administrative, and 

legislative arrangementes for the development of integrated 

management of marine and coastal areas, and their integration 

within national development plan” (CICIN-SAIN & KNETCH 

apud UNEP, 1995b). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a Agenda 21 pode ser 

definida como um “instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis, em diferentes bases geográficas, que concilia métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica” (site MMA). 

É um modo de pensar um determinado território pautado em bases 

sustentáveis de desenvolvimento. Estas bases estão descritas nos 40 capítulos da 

Agenda 21. Destes pode-se destacar os capítulos 10, 12,17,18 e 37. 
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O primeiro destes trata sobre a Abordagem Integrada do Planejamento e 

Gerenciamento dos Recursos Terrestres. Neste capitulo aborda o imperativo de 

serem resolvidos os conflitos de uso de recursos, com o intuito de avançar para 

um uso mais eficaz e eficiente dos mesmos. Propõe uma abordagem integrada, 

“do planejamento e do gerenciamento físico e do uso da terra 

como uma maneira eminentemente prática de fazê-lo. 

Examinando todos os usos da terra de forma integrada é 

possível reduzir os conflitos ao mínimo, fazer as alternâncias 

mais eficientes e vincular o desenvolvimento social e 

econômico à proteção e melhoria do meio ambiente, 

contribuindo assim para atingir os objetivos do 

desenvolvimento sustentável” (Cap.10).  

Enfatiza a necessidade de fortalecimento da estrutura de tomada de 

decisões, “inclusive das políticas em vigor, dos procedimentos de planejamento e 

gerenciamento e dos métodos que possam contribuir para a efetivação de uma 

abordagem integrada dos recursos terrestres” (Cap. 10).  

O Capitulo 12 trata sobre o manejo de ecossistemas frágeis. Consoante 

com a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, abordada em 

seguida, classifica como ecossistemas frágeis “os desertos, as terras semi-áridas, 

as montanhas, as terras úmidas, as ilhotas e determinadas áreas costeiras” 

(P.01).  

O Capitulo 17 dá atenção especial a estas áreas e versa unicamente sobre 

a proteção dos oceanos, de todos os tipos de mares, inclusive mares fechados e 
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semifechados, e das zonas costeiras; como também proteção, uso racional e 

desenvolvimento de seus recursos vivos.  

Segundo Cicin-Sain & Knetch (1998), a partir deste capitulo foi realizada 

uma Conferencia sobre proteção dos ecossistemas marinhos contra atividades 

realizadas em terra, em parceria com a UNEP, Programa das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente. A partir desta foi elaborado o Programa Global de ação em 

proteção dos ecossistemas marinhos contra atividades realizadas em terra, e 

também a Declaração de Washington, a qual dá as linhas mestres sobre o 

programa de ação global.  

O Capitulo 17 da Agenda 21 juntamente com a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar são os pontos referenciais no Direito Internacional 

que oferecem a base norteadora para as atividades voltadas a proteção e o 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente marinho e costeiro, bem como de 

seus recursos. 

Introduz alegando ser o meio ambiente marinho, oceanos, mares, e zonas 

costeiras adjacentes, um todo integrado, “componente essencial do sistema que 

possibilita a existência de vida sobre a Terra, além de ser uma riqueza que 

oferece possibilidades para um desenvolvimento sustentável”. 

Enfatiza que para tanto há a necessidade de serem aplicadas 

“novas abordagens de gerenciamento e desenvolvimento 

marinho e costeiro nos planos nacional, sub-regional, regional 

e mundial - abordagens integradas do ponto de vista do 

conteúdo e que ao mesmo tempo se caracterizem pela 

precaução e pela antecipação” (P.01).  
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Contam com as seguintes áreas de programas: (a) Gerenciamento 

integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras, inclusive zonas 

econômicas exclusivas; (b) Proteção do meio ambiente marinho; (c) Uso 

sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos de alto mar; (d) Uso 

sustentável e conservação dos recursos marinhos vivos sob jurisdição nacional; 

(e) Análise das incertezas críticas para o manejo do meio ambiente marinho e a 

mudança do clima; (f) Fortalecimento da cooperação e da coordenação no plano 

internacional, inclusive regional; e (g) Desenvolvimento sustentável das pequenas 

ilhas. 

Ressalta-se entres os programas estabelecidos, os que encontram-se nas 

letras (a), (g) e (f). 

A primeira fornece um notável arcabouço teórico na área do gerenciamento 

costeiro. Evidencia um quadro relatado repetidamente, de que  

“ a despeito dos esforços nacionais, sub-regionais, regionais e 

mundiais, verifica-se que as maneiras como atualmente se 

aborda o gerenciamento dos recursos marinhos e costeiros 

nem sempre foi capaz de atingir o desenvolvimento 

sustentável; e os recursos costeiros, bem como o meio 

ambiente costeiro, vêm sofrendo um processo acelerado de 

degradação e erosão em muitos lugares do mundo” (P.02). 

Dispõe que para praticar um gerenciamento integrado e sustentável das 

zonas costeiras e do meio ambiente marinho é necessário: 

“(a) Estabelecer um processo integrado de definição de 

políticas e tomada de decisão, com a inclusão de todos os 
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setores envolvidos, com o objetivo de promover 

compatibilidade e equilíbrio entre as diversas utilizações; (b) 

Identificar as utilizações de zonas costeiras praticadas 

atualmente, as projetadas, e as interações entre elas; 

(d)Adotar medidas preventivas e de precaução na elaboração 

e implementação dos projetos, inclusive com avaliação prévia 

e observação sistemática dos impactos decorrentes dos 

grandes projetos; (f) dar acesso, na medida do possível, a 

indivíduos, grupos e organizações interessados, às 

informações pertinentes, bem como oportunidades de consulta 

e participação no planejamento e na tomada de decisões nos 

níveis apropriados” (P.03). 

Continua argumentando que para tanto é necessário também  o uso de 

mecanismos de coordenação adequados. Entre estes ressaltam-se: 

 “(a) a preparação e a implementação de políticas voltadas 

para o uso da terra e da água e a implantação de atividades; 

 (b)  a implementação de planos e programas integrados de 

gerenciamento e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e 

marinhas, nos níveis apropriados;  

(c) a preparação de perfis costeiros que identifiquem as áreas 

críticas, inclusive as regiões erodidas, os processos físicos, os 

padrões de desenvolvimento, os conflitos entre os usuários e as 

prioridades específicas em matéria de gerenciamento; 



 80

 (d) a avaliação prévia do impacto sobre o meio ambiente, a 

observação sistemática e o acompanhamento dos principais projetos, 

inclusive a incorporação sistemática dos resultados ao processo de 

tomada de decisões;  

(e) o estabelecimento de planos para situações de emergência 

em caso de desastres naturais ou provocados pelo homem, inclusive 

para os efeitos prováveis de eventuais mudanças de clima ou 

elevação do nível dos oceanos, bem como planos de emergência em 

caso de degradação e poluição de origem antrópica, inclusive 

vazamentos de petróleo e outras substâncias; 

  (f) a melhoria dos estabelecimentos humanos costeiros, 

especialmente no que diz respeito a habitação, água potável e 

tratamento e depósito de esgotos, resíduos sólidos e efluentes 

industriais;  

(i) a integração dos programas setoriais relativos ao 

desenvolvimento sustentável de estabelecimentos humanos, 

agricultura, turismo, pesca, portos e indústrias que utilizem ou se 

relacionem à área costeira;  

 (k) o  desenvolvimento e o treinamento dos recursos 

humanos;  

(l) a elaboração de programas de educação, conscientização e 

informação do público” (P.04). 

Ainda colocam os Estados Costeiros responsáveis pela “adoção de 

medidas de manutenção da biodiversidade e da produtividade das espécies e 
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hábitats marinhos” (P.04), entre estas elenca “o levantamentos da biodiversidade 

marinha, inventários de espécies ameaçadas e de hábitats costeiros e marinhos 

críticos; criação e gerenciamento de áreas protegidas; e apoio à pesquisa 

científica e à difusão de seus resultados” (P.04). 

Também enfatiza a importância de serem aprimoradas a “capacidade de 

coletar, analisar, avaliar e utilizar informações em prol do uso sustentável dos 

recursos naturais” (P.05), de modo a formar um banco de dados que habilite para 

a tomada de decisões. Da mesma forma, também enfatiza a necessidade de 

“desenvolvimento dos necessários sistemas de observação sistemática costeira, 

pesquisa e sistemas de gestão da informação”. 

No programa de Desenvolvimento de recursos humanos ressalta que  

“ os Estados costeiros devem promover e facilitar a 

organização do ensino e do treinamento em gerenciamento 

integrado e desenvolvimento sustentável das zonas costeiras 

e marinhas para cientistas, tecnólogos e gerenciadores - 

inclusive gerenciadores baseados na comunidade -  usuários, 

líderes, populações indígenas, pescadores, mulheres e jovens 

(P.06)”. 

 No programa de Fortalecimento institucional ressalta-se 

“(a) adquirir capacidade institucional e técnica no plano local; 

(c) Coordenar os programas setoriais concomitantemente ao 

desenvolvimento de capacidade institucional e técnica; 

(e)Desenvolver meios científicos e tecnológicos e a pesquisa; 
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(f) Promover e facilitar o desenvolvimento de recursos 

humanos e a educação;  

(g) Apoiar "centros de excelência" especializados em 

gerenciamento integrado dos recursos costeiros e marinhos” 

(P.06). 

 Alem destes também faz menção aos problemas relacionados à 

poluição marítima proporcionada pelos atividades realizadas em terra, que geram 

a poluição difusa,  como “estabelecimentos humanos, o uso da terra, a construção 

de infra-estrutura costeira, a agricultura, a silvicultura, o desenvolvimento urbano, 

o turismo e a indústria” (P.08), neste ponto dá ênfase a importância da gestão de 

bacias hidrográficas como forma de prevenção. Também responsável pela 

poluição marítima encontra-se as atividades navais que contaminam as aguas 

com petróleo. De acordo com a Agenda 21, aproximadamente 600 mil toneladas 

de petróleo são despejadas no mar anualmente, “em decorrência de operações 

normais de transporte marítimo, acidentes e descargas ilegais” (, P12). E enfatiza 

que “para impedir a degradação do meio ambiente marinho é preciso adotar uma 

abordagem de precaução e antecipação, mais que de reação”( P12). 

 Ainda o Cap. 17 fala sobre a questão da pesca. Enumera os 

problemas frequentemente encontrados, entre os quais, 

“o excesso de pesca local, as incursões não autorizadas de 

frotas estrangeiras, a degradação dos ecossistemas, a 

supercapitalização e o tamanho exagerado das frotas, a 

subestimação da coleta, a utilização de equipamento de 

captura insuficientemente seletivo, bancos de dados pouco 
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confiáveis e uma competição crescente entre a pesca 

artesanal e a pesca em grande escala, bem como entre a 

pesca e outros tipos de atividades”. (P22). 

Com o fim de alcançar um pesca sustentável argumenta a necessidade de 

“aumentar os conhecimentos e identificar os estoques de 

recursos marinhos vivos, sobretudo estoques e espécies sub-

utilizados ou não utilizados, usar tecnologias novas, 

aperfeiçoar as instalações de manejo e processamento para 

evitar desperdício e aumentar a qualidade e o treinamento do 

pessoal capacitado, com vistas a obter eficácia no 

gerenciamento e na conservação dos recursos marinhos vivos 

da zona econômica exclusiva e de outras áreas sob jurisdição 

nacional. Também é preciso enfatizar o gerenciamento 

apoiado na multiplicidade de espécies e outras abordagens 

que levem em conta as relações entre as espécies” (P22). 

Por fim, devido às inúmeras atividades concorrentes na costa e pela 

fragilidade dos ecossistemas ressalta que  

“a implementação das estratégias e atividades das áreas de 

programas relativas às zonas marinhas e costeiras bem como 

aos mares exige dispositivos institucionais eficazes nos planos 

nacional, sub-regional, regional e mundial, conforme 

apropriado é preciso aperfeiçoar a coordenação e reforçar os 

vínculos entre elas. É importante ainda garantir que se adote 
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em todos os níveis uma abordagem integrada e multisetorial 

das questões marinhas” (P.34).  

Tanto o Cap. 17 quanto o 18, que abrange a proteção da qualidade e do 

abastecimento dos recursos hídricos, versam sobre a questão dos impactos das 

mudanças climáticas globais sobre as regiões costeiras. 

O Cap. 18 constata que “qualquer elevação do nível do mar provocará 

amiúde a invasão de água salgada nos estuários, pequenas ilhas e aqüíferos 

costeiros e o alagamento de zonas litorâneas baixas” (P.38).  No entanto, o Cap. 

17 lembra que “o alto grau de incerteza na informação atual dificulta um 

gerenciamento eficaz e limita a capacidade de fazer previsões e avaliar as 

mudanças ambientais” (P.29). Ainda continua afirmando que  

“será preciso realizar coletas sistemáticas de dados sobre 

parâmetros ambientais marinhos para que se possam aplicar 

abordagens integradas de gerenciamento e prever os efeitos 

da mudança climática planetária e dos fenômenos 

atmosféricos sobre os recursos marinhos vivos e o meio 

ambiente marinho” (P.29).  

Isto ressalta a importância de formulação de um banco de dados atualizado 

sobre os recursos e mudanças ocorridas na zonas costeira, que permitam realizar 

uma avaliação da vulnerabilidade costeira à estas mudanças. Eleva também o 

essencial papel da pesquisa cooperativa entre Estados, regiões e instituições, 

realizadas a longo prazo para a obtenção dos dados necessários aos modelos 

climáticos planetários e a redução da incerteza. Por fim, ressalta que “enquanto 

isso é preciso adotar medidas de precaução”. 
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 Por fim o Cap. 17 novamente coloca a importância do fortalecimento 

da cooperação e da coordenação, tanto no plano internacional como no regional. 

Resume por fim , que  

“a implementação das estratégias e atividades das áreas de 

programas relativas às zonas marinhas e costeiras bem como 

aos mares exige dispositivos institucionais eficazes nos planos 

nacional, sub-regional, regional e mundial, conforme 

apropriado.  É preciso aperfeiçoar a coordenação e reforçar os 

vínculos entre elas. É importante ainda garantir que se adote 

em todos os níveis uma abordagem integrada e multisetorial 

das questões marinhas” (P.34). 

 Para encerrar a discussão sobre as contribuições da Agenda 21 falta 

citar o Cap. 37, que versa sobre os mecanismos nacionais e cooperação 

internacional para  fortalecimento institucional nos países em desenvolvimento. 

Principia alegando que a capacidade de um pais para alcançar o desenvolvimento 

sustentável depende, em grande parte, da “capacidade de sua população e suas 

instituições, assim como pela suas condições ecológicas e geográficas”. O papel 

das instituições fundamental no desenvolvimento, e “o fortalecimento institucional 

e técnica abarca a capacitação humanas, científicas, tecnológicas, 

organizacionais, institucionais e de recursos do país” (P.1). 

Para isso aponta como essencial: “a promoção de um processo constante 

de participação; modificação da perspectiva cronológica do planejamento e 

implementação dos programas, tendo em vista o desenvolvimento e o 

fortalecimento das estruturas institucionais para aperfeiçoar sua capacidade de 
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responder a novos desafios de longo prazo ao invés de concentrar-se em 

problemas de caráter imediato; melhoria da capacidade e potencial institucionais, 

tanto público como privado, para avaliar o impacto ambiental de todos os projetos 

de desenvolvimento” (P.2).  

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – CNUDM está em 

vigor desde novembro de 1994, é o documento responsável por fornecer a  

“ordem legal para os mares e os oceanos que facilitará uma 

comunicação internacional, e promoverá os usos pacíficos dos 

mares e dos oceanos, a utilização equilibrada e eficiente de 

seus recursos, a conservação de seus recursos vivos, e o 

estudo, a proteção e a preservação do ambiente marinho” 

(P.19). 

Segundo a Marinha Brasileira, 

“constitui-se o maior empreendimento normativo no âmbito 

das Nações Unidas, legislando sobre todos os espaços 

marítimos e oceânicos, com o correspondente 

estabelecimento de direitos e deveres dos Estados que têm o 

mar como fronteira” (Marinha, 2009). 

Consciente de que os problemas do espaço do oceano são intimamente 

relacionados e necessitam ser considerados como um todo, Convenção é 

atualmente ratificada por 156 países, dentre os quais o Brasil.  

Dá as provisões gerais sobre a base legal internacional sobre definições, 

limites e regras de uso para Mar Territorial, Zona Contígua, Zona Econômica 

Exclusiva, Plataforma Continental, alto mar, mares fechados ou semi-fechados, 
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bem como regras para a navegação internacional, conservação e manejo de 

recursos marinhos, cooperação global e regional, assistência técnica, poluição, 

pesquisa e cooperação internacional.  

A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, também 

realizada em 1992, teve como tema as alterações climáticas no planeta e seus 

efeitos adversos, e enfatizou a extrema necessidade da cooperação internacional 

para tratar à problemática.  

O objetivo principal da conferencia era o de alcançar a estabilização dos 

gases do efeito estufa na atmosfera a um nível para prevenir a interferência 

humana no sistema climático global (art.2).  

Os preparativos e a convenção em si foram amplamente apoiados pelo 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), criado em 1988 pelo World 

Meteorological Organization (WMO) (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998). 

Em 1990, o IPCC cria um subgrupo de trabalho, Coastal Zone Management 

– CZM, especificamente para tratar a questão do aumento do nível do mar e 

recomendações para estratégias adaptativas apropriadas (CICIN-SAIN & 

KNETCH, 1998). 

Este subgrupo concluiu que o risco da elevação do nível do mar requer 

esforços para diminuir a vulnerabilidade das áreas costeiras, e esta deve ser feita 

por meio de programas de Gerenciamento Costeiro Integrado. Este fato fez com 

que fosse incorporado ao texto da convenção o inciso e, artigo 4, exposto abaixo.  

Ao longo de todo o documento gerado nesta Convenção é dada atenção 

especial às zonas costeiras. A convenção considera os países em 

desenvolvimento com ecossistemas frágeis, como montanhas, ilhotas, com 
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regiões abaixo da linha do mar, com regiões áridas ou semi-áridas suscetíveis a 

alagamentos, enchentes e desertificação, especialmente vulneráveis aos efeitos 

das mudanças climáticas. 

Entre os compromissos assinados entre as partes contratantes da 

Convenção destacam-se:  

“(b) Formular, executar, publicar e atualizar regularmente 

programas nacionais e, quando apropriado, regionais 

contendo medidas para mitigar as mudanças climáticas, 

especialmente ocasionadas por fontes antrópicas de emissão 

e sumidouros de todos os gases de efeito estufa não 

controlados pelo protocolo de Montreal, e medidas para 

facilitar a adaptação adequada à mudança do clima;  

(d) Promover o desenvolvimento sustentável, e promover e 

cooperar na conservação e no aprimoramento, como 

apropriado, dos sumidouros e dos reservatórios de todos os 

gases da estufa não controlados pelo protocolo de Montreal, 

incluindo estoque de biomassa, por florestas e por oceanos 

bem como outros ecossistemas terrestres, costeiros e 

marinhos;  

(e) Cooperar na preparação para a adaptação aos impactos 

das mudança climáticas; desenvolver e elaborar planos 

apropriados e integrados para a gestão da zona cost eira , 

de recursos hídricos e da agricultura, e para a proteção e 
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recuperação de áreas afetadas pela seca e desertificação, e 

pelas inundações (Art. 4. grifo nosso)”.  

 

6.1.4. Revisão conceitual Gerenciamento Costeiro Integrado 

 

Antes do século 20, os oceanos eram usados principalmente para dois 

propósitos: navegação e pesca (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998).  

Por volta dos anos 60, as atividades desenvolvidas na zona costeira eram 

poucas, a abrangência geográfica era mal definida, assim como as atividades 

sujeitas ao gerenciamento. (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998). Tinha-se pouca 

compreensão desta área de conhecimento que é a gestão de zonas costeiras. 

A primeira vez que políticas públicas abordaram a questão do 

Gerenciamento Costeiro no mundo foi através do Coastal Zone Management Act 

(CZMA), em 1972, pelos Estados Unidos. 

Cicin-Sain & Knetch (1998) relatam que o conceito Gerenciamento Costeiro 

começou a ser abordado nos preparativos para a Convenção das Nações Unidas 

sobre Ambiente Humano, em Estocolmo 1979. Foi um estimulo a abordagem do 

conceito de Gerenciamento Costeiro, a FAO – Food and Agriculture Organization 

of United Nations especialmente subscreveu um documento para a Convenção 

que abordava diretamente o tema.  

Ainda de acordo com os relatos de Cicin-Sain & Knetch (1998), em 1988 foi 

criado pelo World Meteorological Organization – WMO e pela United Nations 

Environment Programme – UNEP o Intergovernmental Panel on Climate Changes 

– IPCC, com o intuito de coordenar pesquisas científicas sobre as mudanças 
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climáticas. Dentro do IPCC foi criado um subgrupo especial sobre Coastal Zone 

Management – CZM subgroup, para examinar especialmente a questão do 

aumento do nível do mar e os riscos que este pode acarretar. 

O impulso catalisador para adoção do Gerenciamento Costeiro, concentra-

se em duas necessidades: encarar a erosão costeira e a conseqüente degradação 

ambiental e atingir o desenvolvimento econômico através da implementação de 

setores centrais, tais como portos e turismo (VALLEGA,1999). 

No fim do século 20, aproximadamente dois-terços da população mundial 

vivia dentro das 60 milhas da linha da costa, e a expectativa era de um contínuo 

aumento demográfico. O cenário de mudança climática e o conseqüente aumento 

do nível dos oceanos eram cada vez mais difundidos e aceitos (VALLEGA, 1999). 

Para lidar com essa combinação de mudanças, sociais e naturais, a 

Agenda 21 elegeu o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras uma 

prioridade pra as atuais gerações (VALLEGA, 1999). 

Atualmente os oceanos, bem como as zonas costeiras, são alvos de 

múltiplos usos, por diferentes setores da sociedade. A abordagem tradicional do 

gerenciamento dos recursos costeiros e marinhos, tido como satisfatório nos dias 

de poucos usos, não tem gerado resultados tão satisfatórios nos dias de hoje 

(OLSEN, 1997). 

Hoje em dia, fala-se consensualmente sobre o conceito de Gerenciamento 

Costeiro Integrado, ou originalmente, Integrated Coastal Management – ICM.  Que 

pode ser definido como, 

[...] “a continuous and dynamic process that unites government 

and the community, science and management, sectoral and 
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public interests in preparing and implementing an integrated 

plan for the protection and development of coastal ecosystems 

and resources” (GESAMP, 1996). 

Acima de tudo o ICM é um processo desenhado para superar a 

fragmentação inerente da abordagem dos dois setores de gerenciamento, costa-

oceano, e a brecha que existe na jurisdição entre os diferentes níveis de governo 

nessa interface (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998). 

Existem diversas definições pra o conceito Gerenciamento Costeiro 

Integrado elaboradas por diferentes autores e grupos. A tabela abaixo ilustra isso. 

É possível notar, apesar das diferenças, que todos enfatizam certas 

características em comum: 
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Tabela 3- Integrated Coastal Managemente: concepts and definition. 

 

 

De acordo com Vallega (1999) essa mudança conceitual para o ICM só foi 

possível combinada a três fatores: (1) mudanças climáticas globais acenando para 

grandes alterações na dinâmica dos oceanos e das zonas costeira; (2) adoção da 

abordagem do desenvolvimento sustentável em diversas escalas de 

planejamento; (3) mudanças epistemológicas, do pensamento cartesiano, 

convencional e segregador para a teoria da complexidade, com uma abordagem 

holística e integradora (VALLEGA,1999 ).  

O amadurecimento do Gerenciamento Costeiro ao longo do tempo é 

ilustrada na tabela abaixo (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998 apud VALLEGA, 1996). 

Fonte: Vallega (1999) 
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Tabela 1 - Stage-Based Model of Coastal Area Manage ment 

 

 

O Gerenciamento Costeiro tradicionalmente teve início a partir da terra, 

(CICIN-SAIN & KNETCH, 1998), em questões relacionadas na interface entre a 

terra e o mar, como erosão da costa, proteção de ecossistemas, acesso público as 

praias, entre outros, característicos problemas de uso e ocupação do solo. 

O aumento considerável dos usos desenvolvidos nos oceanos e regiões 

costeiras no século vinte desafiou fortemente esta abordagem. (CICIN-SAIN & 

KNETCH, 1998). 
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As atividades desenvolvidas em terra afetam sobremaneira a qualidade da 

água dos oceanos e o desenvolvimento das principais atividades desenvolvidas, 

por exemplo, pesca, aqüicultura, turismo. De acordo com Cicin-Sain & Knetch 

(1998), 70% da poluição marinha tem origem nas atividades realizadas em terra. 

Da mesma forma, todas as atividades desenvolvidas nos oceanos, como pesca, 

transporte marítimo, produção de óleo, recreação, emanam e tem suas bases nas 

terras costeiras. 

De acordo com Cicin-Sain & Knetch (1998) apud L. F. Scura, (1992) as 

zonas costeiras encontram-se na interface da terra e do mar, e concentram as 

preocupações e interesses nas áreas em que a atividade humana está interligada 

pelos dois ecossistemas, terrestre e marinho. Como é ilustrado na Figura 1 , 

abaixo: 
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Figura 1 - Relação entre Zona Costeira e Sistema de  Recursos 

Costeiros 

(Adaptado de Cicin-Sain & Knetch, 17 apud Scura, et  al. 1992, 17) 

 

Este sistema de recursos costeiros pode ser pensado como um sistema de 

relações, ou o que M. Orbach (1995) chamou de “ecologia cultural da formulação 

de políticas publicas costeiras” (Figura 2) . 

Esta relação se dá entre  

“(1) as pessoas que vivem, usam, ou então se interessam 

pelos ecossistemas costeiros, (2) políticos e gestores os quais 

ações e decisões afetam o comportamento das populações 

costeiras, e (3) membros da comunidade cientifica: cientistas 

naturais que estudam o ecossistema costeiro e cientistas 

sociais que estudam o comportamento humano nas zonas 
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costeiras” (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998 apud ORBACH, 

1995. P.18). 

    

Diversos tipos de conflitos de uso ocorrem nas zonas costeiras.  Cicin-Sain 

& Knetch (1998) dividem estes em dois tipos principais: (1) conflitos entre usuários 

sobre o uso ou não-uso de áreas particulares na costa ou no mar, e (2) conflitos 

entre agências do governo que administram programas relacionados a regiões 

costeiras e oceânicas. 

Conflitos entre agências ocorrem por uma variedade de razões, incluindo 

divergentes missões e mandatos legais; diferentes abordagens e treinamentos de 

(Ciência Natural) Componente humano 
(Partes interessadas) 
 
Diretamente 
Indústrias costeiras 
Habitantes costeiros 
Grupos de interesse 
 
Indiretamente 
Habitantes do interior 
Grupos de interesse 
 

Ecossistema Costeiro 

Comunidade  
Científica 

 

Organizações Políticas e Administradoras 
Internacional                  Estadual 
Federal                           Local 
Regional                         Setor Privado 
 

(Ciência Social) 

Fonte: Adaptado de Cicin-Sain, 1998 apud Orbach, 1995. P.18. 

Figura 2 – Cultural Ecology of Coastal Public Policy Making 
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pessoal; diferença nos grupos externos constituintes; e falta de informação e 

comunicação (CICIN-SAIN & KNETCH, 1998 apud CICIN-SAIN, 1992). 

Conflitos ente usuários ocorrem de diversas maneiras. Alguns importantes 

cientistas propuseram modelos de interação para as atividades que ocorrem na 

zona costeira. De acordo com Cicin-Sain & Knetch (1998) A. D. Couper com seu 

modelo de interação marinha global e Vallega com sua matriz de usos costeiros, 

enfatizam o lado do mar, já J.C. Sorensen, S. T. McCreary, M. D. Pido e T. E. 

Chua, enfatizam o lado da terra. É possível perceber isso através da Tabela 2 

abaixo, que faz um resumo destes modelos. 

Tabela 2 - Examples of Ocean and Coastal Use Models  

 

 
Fonte: Cicin-Sain 1998 apud Vallega 1996 P. 147. 
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Além dos usos enumerados acima, ainda é possível compreender outros 

três usos indiretos: proteção e promoção de valores não-utilitários do oceano - 

como o valor da sua própria existência e o valor para as futuras gerações; uso 

estético, cênico e espiritual e por fim; papel de regulador do clima global (CICIN-

SAIN & KNETCH, 1998). 

Todas estas atividades e usos realizados nas zonas costeiras, têm relação 

entre si.  

Valega, em 1990, fez uso do modelo de interação marinho global elaborado 

por Couper, em 1983, no contexto do mar Mediterrâneo. A matriz produzida avalia 

as interações entres os diferentes usos e atividades desenvolvidas nas zonas 

costeiras. É uma importante ferramenta para a gestão costeira, pois ajuda a 

visualizar a complementaridade, ou a falta dela, entre as atividades desenvolvidas. 

E mais, ajudar a pensar em alternativas mais eficientes. Por mais que na realidade 

sempre existam mais de duas atividades interagindo simultaneamente, é possível, 

através da matriz proposta, identificar prioridade de usos e sugerir meios para 

resolver conflitos. 
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Tabela 3 - Interação de Usos no Mar Mediterrâneo 

 

     

A matriz exposta acima se apresenta como um importante instrumento de 

gestão. Desta mesma forma, o Gerenciamento Costeiro Integrado apresenta-se. 

No entanto este por ser um processo engloba um rol maior de atividades.   

Cicin-Sain & Knetch (1998) realizaram uma pesquisa para levantar as 

principais atividades desenvolvidas no âmbito do Gerenciamento Costeiro 

Integrado. 

De acordo com esta pesquisa as maiores funções desenvolvidas são: 

planejamento de territórios, promoção do desenvolvimento econômico, gestão de 

Fonte: Adaptado de Vallega 1990 P. 154; baseado originalmente em Couper 1983 P.208. 
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recursos, resolução de conflitos, proteção da segurança pública e assegurar o 

direito de propriedade de águas e terras públicas.  

A atividade mais significante dentre todas foi o planejamento territorial. As 

respostas indicaram que as atividades mais exercidas, dentro do quesito 

planejamento territorial, foram estudos da zona costeira (92%), zoneamento de 

usos (76%) e regulamentação de projetos desenvolvidos na linha da costa (13%). 

Dentro do quesito promoção do desenvolvimento econômico, foram citadas 

as principais atividades: aqüicultura (88%), recreação (80%), portos (73%) e 

ecoturismo (69%). 

Dentro da gestão de recursos, 90% das respostas indicaram a condução de 

avaliações ambientais e 80% implementação e manejo de áreas marinhas 

protegidas. 

Dentro de resolução de conflitos, 71% das respostas indicaram a condução 

de estudos de usos múltiplos e apenas 47% indicaram a efetiva aplicação da 

resolução de conflitos e medidas mitigatórias.  

Na proteção da segurança pública a maioria das respostas (61%) indicou a 

construção de medidas para defesa da costa. 

Finalmente, sobre o direito de propriedade, 49% das respostas reportaram 

o uso de aluguéis e taxas sobre os usos costeiros e 35% a junção de 

empreendimentos para a exploração de recursos não-renováveis. 

Ainda nesta mesma pesquisa Cicin-Sain & Knetch (1998) tinham o intuito 

de sondar os motivos catalisadores para a adoção do Gerenciamento Costeiro 

Integrado, ao redor do mundo. 
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56% dos respondentes alegaram que o que desencadeou a adoção do 

processo foi a existência de algum tipo de problema ambiental, como poluição ou 

diminuição de recursos. Nos países com baixo desenvolvimento está foi a 

resposta em 75% dos casos, seguido de 53% nos países em médio 

desenvolvimento. Já nos paises desenvolvidos a maioria da resposta (43%) foi 

que o catalisador foi o desenvolvimento de algum tipo de atividade econômica. 

Agora, em todos os paises, 73% responderam que a adoção do Gerenciamento 

Costeiro Integrado foi iniciativa dos governos federais (CICIN-SAIN & KNETCH, 

1998).  

Outra importante questão a ser levantada é a dos limites estabelecidos 

geograficamente para o gerenciamento. De acordo com Cincin-Sain (1998), J. C. 

Sorensen e S. T. McCreary (1990) realizaram uma pesquisa sobre a diversidade 

dos limites estabelecidos pelos diversos países do mundo, para o Gerenciamento 

Costeiro, os resultados encontram-se dispostos na Tabela 4 abaixo.  

A tabela demonstra uma diversidade de critérios para o estabelecimento 

dos limites, tanto em terra quanto em mar. Vallega (1999) nos traz que definição 

da cobertura geográfica para programas de gerenciamento costeiro costuma ser 

feita de acordo com quatro critérios: arbitrários, como distância; físicos, como 

baixa e alta maré; econômicos, como limites de áreas costeiras agrícolas; e 

critérios administrativos e jurisdicionais, como limites estaduais, municipais ou 

ainda da plataforma continental. 
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Tabela 4 – Nature of ICM Landward and Seaward Bound aries in 

Selected Countries 

 

Para e efetiva realização de um programa de Gerenciamento Costeiro 

Integrado são essências cinco níveis de integração: (1) Integração setorial, o que 

envolve integração horizontal, entre os diferentes setores marinhos e costeiros, e 

integração entre o setor marinho-costeiro e o setor continental, que exercem 

atividades que interferem nos ecossistemas costeiros, e integração entre as 
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diferentes agencias de governo, que atuam nos diferentes setores; (2) Integração 

intergovernamental, ou entre os diferentes níveis de governo (federal, estadual, 

municipal); (3) Integração espacial, entre a parte terrestre e marítima das zonas 

costeira, como já citado as atividade tem profunda conexão, e ainda operam 

diferentes sistemas de propriedade e administração; (4) Integração entre Ciência e 

Gestão, a ciência é fundamental para prover informações para os gestores 

costeiros, no entanto há uma tendência de pouca comunicação entre estes; (5) 

Integração internacional, principalmente quando há proximidade dos limites das 

zonas costeiras e conflitos e disputa sobre recursos e espaço. 

Existem pelo mundo inúmeras iniciativas no âmbito do ICM. A maioria 

destas não documentada. Olsen (1997), ressalta que  

“We have very little information that demonstrated the sucess 

of ICM efforts and how the process of ICM has influenced 

outcomes. Many descriptions of ICM experienced are 

anecdotal and, to date, no hypotheses about ICM design and 

practice have been systematically tested across the diverse 

spectrum of coastal nations”. (P.01). 

A sistematização desses esforços é essencial para compreender a 

evolução do ICM, os padrões dos programas desenvolvidos, os objetivos em 

comum, e as efetivas contribuições destes em propiciar o desenvolvimento social 

e ambiental sustentável (OLSEN, 1997 apud GESAMP, 1996). 

Olsen (1997) elenca três motivos que justificam essa necessidade: (1) a 

transformação dos ecossistemas costeiros é vital para a nossa espécie, por ser 

um local preferido para a habitação, e por estarmos passando por um acentuado 
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aumento demográfico; (2) padrões globais demonstram uma queda na capacidade 

dos ecossistemas costeiros suportarem populações humanas; (3) as zonas 

costeiras serão fortemente impactadas com as mudanças climáticas globais e o 

conseqüente aumento do nível dos oceanos. 

Olsen (1997) elaborou um modelo que representa o amadurecimento das 

políticas de ICM a partir de experiências ao redor do mundo.  Este modelo 

encontra-se ilustrado na Tabela 5  e na Figura 3  abaixo:  

Tabela 5 – Essencial actions associated with each s tep of the ICM 

policy cycle 
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Figura 3 - The steps of the ICM policy cicle. The d ynamic nature of ICM 

requires feeedback among the steps and may alter th e sequence or require 

repetition of some steps. 

 

 

O desenho destes estágios ajuda a perceber o desenvolvimento dos 

programas de ICM, a necessidade de feed-back e o tempo que estes necessitam 

para cumprir o ciclo e atingir o objetivo maior de qualidade ambiental para as 

populações costeiras e sustentabilidade dos ecossistemas costeiros. 

Da mesma forma Vallega (1999) também elaborou um modelo de evolução 

das políticas de ICM, que se encontra ilustrado abaixo: 
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Tabela 5 - The ICM process. Al basic breakdown. 
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6.1.5. Área de estudo 

 

 

 

 

 

 

O litoral norte do Estado de São Paulo abrange os municípios de Ubatuba, 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. Conta com uma área de 1.977Km², dos 

quais 1.674 Km² estão sob domínio da Mata Atlântica (SÃO PAULO, 2005).  

A população da região, no ano de 2007, era de 255.057 habitantes, de 

acordo com o IBGE (2009). No entanto, este contingente aumenta cerca de cinco 

vezes em épocas de temporada e fim de semanas prolongados (SÃO PAULO, 

2005). 

O relevo da região é formado por encostas, morros, ilhas, montanhas, 

mangues e terrenos escarpados que avançam até o mar, áreas extremamente 
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acidentadas e difícil acesso. As regiões planas são formadas por um “conjunto 

descontínuo de numerosas planícies” (P.31), local onde se concentram as 

aglomerações urbanas (SÃO PAULO, 2005). 

Abriga a menor unidade hidrográfica do Estado – 34 bacias de pequena 

extensão (SÃO PAULO, 2005). Possui grande diversidade biológica e apresenta 

significativa quantidade de espécies endêmicas. Local que por suas 

características naturais permitiu a conservação da Mata Atlântica, segundo maior 

bioma florestal da região neotropical, que se destaca por sua alta diversidade e 

endemismo (SÃO PAULO, 2005).  

Da mesma forma, apresenta riquíssimo patrimônio natural, histórico, étnico, 

cultural e paisagístico. Com a presença de comunidades tradicionais de origem 

indígena e quilombola, inúmeros patrimônios tombados e diversas modalidades de 

Unidades de Conservação estabelecidas (SÃO PAULO, 2005).  

Após o auge de prosperidade ocorrido durante a época colonial, sustentada 

pela atividade açucareira na grande propriedade agrícola aliada ao trabalho 

escravo, o litoral norte assistiu a um longo período de decadência econômica, 

estagnação e isolamento social. Em meados do século passado, a região foi 

redescoberta e passou a ser objeto de intensa pressão decorrente da explosão 

demográfica, da especulação imobiliária e da apropriação desenfreada dos seus 

recursos naturais (SÃO PAULO, 2005). 

A atividade petrolífera e portuária proporcionou a dinamização da economia 

local e ampliação das receitas municipais, mas também é responsável por 

inúmeros acidentes ambientais (SÃO PAULO, 2005). 
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A região foi pioneira na gestão costeira do Brasil, por ser a primeira a 

implementar o Zoneamento Ecológico Econômico que considerou especialmente 

as áreas marinhas.  

 De acordo com a Agenda 21 do Litoral Norte do Estado de São Paulo 

(2007), os problemas que o litoral norte enfrenta atualmente são: (1) conflitos entre 

desenvolvimento econômico, degradação social e proteção ambiental; (2) o 

acirramento destes conflitos devido ao aumento populacional; (3) dispersão de 

responsabilidades entre instituições com pouca ou nenhuma coordenação entre 

elas; (4) carência de recursos financeiros e humanos qualificados para as 

atividades de gerenciamento; (5) dificuldade de acesso aos dados e informações 

necessárias para a compreensão de vários problemas e planejamento de suas 

soluções; (6) crença que os problemas têm soluções imediatas e; (7) falta de uma 

política de educação ambiental sistêmica e integradora. 

Atualmente, o litoral norte passa por uma brusca alteração de seu cenário. 

De sua vocação primária - turismo e conservação - para um processo de 

desenvolvimento tecnológico, com a instalação do complexo de exploração de gás 

natural no campo de Mexilhão, a ampliação das rodovias, a construção da 

Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA), a ampliação do porto 

de São Sebastião, o aumento demográfico e o próprio pré-sal (informação 

informal). 

De acordo com Ykuta (2009) 19 conselhos ambientais atuam no litoral 

norte, sendo que destes apenas 12 são atuantes e 7 encontram-se ainda em fase 

de implantação. Em sua maioria, os conselhos não possuem autonomia para 
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deliberação, são paritários quanto a composição de seus membros - sociedade 

civil e governo, e não possuem fundo administrativo vinculado (YKUTA, 2009).  

Ykuta (2009) ressalta que é evidente a falta de estrutura básica para o 

funcionamento adequado destes conselhos, o que interfere diretamente na 

eficácia de sua atuação. Que apesar da participação ativa dos conselhos a 

atuação muitas vezes torna-se apagada, devido ao desinteresse do poder público 

em intervir na infra-estrutura e apoio administrativo, e que ainda o ambiente de 

trabalho é muito centrado na esfera governamental. 

 Por fim Ykuta (2009) ainda coloca que os conselhos atuam isolados e em 

situações pontuais, e por isso, torna-se imperativo uma maior articulação e 

integração das políticas públicas nos diversos segmentos. Sem isso os conselhos 

não conseguiram atuar de modo eficaz e cumprir na totalidade as competências 

que lhe foram atribuídas. 
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6.2 . Descrição das Atividades Desenvolvidas e Processos Observados 

 

As pesquisas não convencionais, ou seja, aquelas que adotam metodologia 

alternativa partem da realidade social na sua complexidade, na sua totalidade 

quantitativa e qualitativa, e depois constroem métodos adequados para captá-la e 

transformá-la (DEMO, 1981).  

As pesquisas qualitativas lidam com significados, motivações, valores e 

crenças e estes não podem ser simplesmente reduzidos às questões 

quantitativas, pois respondem a noções muito particulares. Entretanto, os dados 

quantitativos e os qualitativos acabam se complementando dentro de uma 

pesquisa (BONI & QUARESMA, 2005 apud MINAYO, 1996). 

Dentro deste contexto, destaca-se a pesquisa fenomenológica, que visa 

compreender o que se mostra através do entendimento do processo de 

compreensão, interpretação e nova compreensão, privilegiando o estudo teórico e 

análise de documentos e textos. A validação da prova cientifica é buscada no 

processo lógico da interpretação e na capacidade de reflexão do pesquisador 

sobre o objeto de estudo (DEMO, 1981). 

Outro método alternativo na pesquisa não convencional é o crítico-dialético, 

que privilegia experiências, práticas, processos históricos e análises 

contextualizadas que pretendem desvendar um dado conflito de interesse ou 

questões específicas.  

De acordo com Martins (1994) as técnicas utilizadas nesses dois métodos 

citados, incluem estudos de caso, entrevistas e pesquisas participantes. Esta 
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última apresenta duas categorias: a “somativa” que indaga se algo funciona e a 

“dos resultados e dos processos” que questiona como se dá seu funcionamento. 

Como evidencia Souza (2003), uma abordagem para a análise de políticas 

públicas é a “bottom-up”, que busca analisar a política pública a partir da ação dos 

seus implementadores, exatamente o intuito das seções 6.1.2 e 6.1.3. Concentrar 

a análise na natureza do problema que a política pública busca responder, intuito 

da seção 6.1.4. E descrever e analisar as redes de implementação, intuito da 

aplicação e análise das entrevistas. 

Segundo Boni e Quaresma (2005), a entrevista como coleta de dados sobre 

um determinado tema científico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho 

de campo e é através dela que os pesquisadores buscam obter informações 

objetivas e principalmente subjetivas. Os mesmos autores afirmam que os dados 

subjetivos só poderão ser obtidos através da entrevista, pois eles se relacionam 

com os valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos entrevistados, que não 

poderiam ser obtidos com o mero levantamento de dados. 

As entrevistas semi-estruturadas são aquelas que combinam perguntas 

abertas e fechadas, com as quais o informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto. O pesquisador deve seguir um conjunto de questões 

previamente definidas, mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de 

uma conversa informal. (BONI & QUARESMA, 2005). Os mesmo autores 

destacam as vantagens desse método: produzem uma melhor amostra da 

população de interesse; permitem maior elasticidade quanto à duração, permitindo 

uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos; a interação entre o 

entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas, possibilitadoras 
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de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e entrevistado, o que 

permite ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados; outra 

vantagem diz respeito à dificuldade que muitas pessoas têm de responder por 

escrito. 

A presente pesquisa foi baseada na análise fenomenológica, a qual foi 

aplicada no levantamento de dados através de pesquisa bibliográfica, sobre 

gerenciamento costeiro, políticas públicas e também sobre a legislação pertinente.  

Também foi utilizado o método crítico-dialético, na aplicação das entrevistas face a 

face com nove representantes de fóruns que atuaram no processo de gestão 

costeira nos últimos anos, no litoral do estado de São Paulo. A entrevista com 

perguntas semi-estruturadas e previamente padronizada apresenta uma relação 

definida e fixa de perguntas, cuja ordem permaneceram invariáveis para todos os 

entrevistados, permitindo assim o tratamento quantitativo e estatístico dos dados.  

As entrevistas foram registradas por escrito, e se adequam as categorias 

propostas por Martins (1994). 

As entrevistas foram realizadas junto à importantes representantes de 

instituições e fóruns de atuação no litoral norte do Estado de São Paulo. 

Através da entrevistas foi possível perceber que todas as instituições 

atuam, em maior ou menor grau, no âmbito da gestão costeira na região. Ainda 

que isto seja feito de forma inconsciente, o trabalho destes conselhos ambientais 

incide diretamente sobre a zona costeira, suas atividades, recursos e problemas 

ambientais. 

O Parque Estadual da Serra do Mar é a unidade de conservação, de 

proteção integral, com maior área de florestas do domínio da Mata Atlântica do 
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Estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2005). Engloba 27 municípios em 8 núcleos 

de desenvolvimento e administração (SÃO PAULO, 2005) e apresenta extrema 

importância na conservação da biodiversidade local e manutenção de 

ecossistemas e mananciais.  

O Parque atua no Gerenciamento Costeiro local através da participação nos 

conselhos do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN), do Grupo 

Setorial de Gerenciamento Costeiro do Litoral Norte (GERCO – LN) e da Agenda 

21 do Litoral Norte (Agenda 21 – LN). Da mesma forma estes fóruns também 

possuem assento dentro do Conselho do Parque, de modo formalizado ou não 

(informação informal). 

Na definição da zona de amortecimento do Parque, no núcleo de São 

Sebastião, foi considerado o ZEE definido pelo Decreto 49.215/04, o que 

transparece a aceitação e aplicação do ZEE, bem como a integração e otimização 

de políticas ambientais no plano local (informação informal).  

O Comitê de Bacias Hidrográficas - LN atua a 12 anos na região. Envolve 

as três esferas de atuação - federal, estadual, municipal e ainda a sociedade 

civil, como previsto por lei. Constitui-se um dos fóruns mais importantes e o 

principal fórum de gestão territorial hoje na região (informação informal). 

Tem como objetivo nortear a implementação dos planos municipais de 

bacias hidrográficas e tem grande potencial como instrumento de planejamento 

municipal (informação informal).. 

Possui também uma importante linha de financiamento de projetos, através 

do FEHIDRO. E Câmaras Técnicas que atuam especificamente sobre as 
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temáticas: Educação Ambiental, Cobrança, Planejamento Institucional e 

Saneamento (informação informal). 

De acordo com as entrevistas aplicadas os padrões de 

balneabilidade/bandeiras vermelhas atuam como fundamentais indicadores de 

qualidade das águas doces dos rios, suprindo a defasagem do monitoramento 

realizado pela CETESB. 

A integração das políticas de recursos hídricos e gerenciamento costeiro 

prevista em lei não é proporcionada por mecanismos institucionais. Todavia, 

ocorre a integração de ações entre estes fóruns, pois os representantes do 

CBH como do GERCO se repetem nos conselhos e também dentro das 

Câmaras Técnicas do CBH. 

 A Agenda 21-LN teve inicio a partir da iniciativa de pessoas ligadas ao 

CBH-LN em elaborar um projeto para o Fundo Nacional do Meio Ambiente 

(AGENGA 21-LN,2007). Aprovado em 2004, encontra-se em atuação desde 

então. 

A Agenda 21 possui uma abordagem mais difusa que os outros fóruns, 

conta com uma estrutura sistêmica, como uma teia com muitos pontos que 

englobam direta ou indiretamente as zonas costeiras (informação informal). 

A Zona Costeira é um dos temas de interesse e atuação da Agenda 21, no 

entanto, há uma grande dificuldade de que esta seja inclusa na agenda política 

dos municípios, como um importante instrumento de planejamento territorial 

(informação informal). 

O GERCO-LN atua em três frentes principais de ação: com os grupos de 

trabalho, com o trabalho de campo e com a formulação de cenários (informação 
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informal). Também opera na fiscalização da aplicabilidade do ZEE no processo de 

licenciamento ambiental (informação informal). 

Constitui-se um dos fóruns com mais conflitos da região (informação 

informal). Sua atuação ao longo do ano de 2009 mereceu muitas criticas, já que 

nenhuma reunião foi realizada e nenhuma continuidade dos trabalhos foi efetuada. 

A Secretaria Executiva dos grupos setoriais, como o do litoral norte encontra-se 

em São Paulo, o que dificulta o diálogo (informação informal).  

A integração de ações do GERCO é dada através da utilização do cadastro 

de entidades elaborado pelo CBH-LN e através da participação em outros 

Conselhos, como o da APA Marinha e do Parque. O GERCO dialoga também com 

o planejamento territorial, com o plano diretor, com a lei de uso e ocupação do 

solo e com o programa PINU – Petróleo Industrial Naval Offshore (informação 

informal)..  

O PINU é um programa estadual coordenado pelas Secretarias de Estado 

de Desenvolvimento, do Meio Ambiente, e de Economia e Planejamento. Busca 

elaborar um Planejamento Ambiental Estratégico do litoral de São Paulo, com foco 

na implementação de empreendimentos voltados para a indústria naval e 

petrolífera (informação informal)..  

Há a participação de diversos fóruns e atores, e as reuniões acontecem por 

região do litoral (informação informal). 

No entanto não se tem clareza sobre este programa. Ele não está alinhado 

a nenhuma política de gerenciamento já proposta para o litoral, não é um 

instrumento institucionalizado por lei, não é um espaço formalizado e 
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regulamentado para a participação, e vem como um processo de tomada de 

decisão (informação informal).  

Ainda transfere algumas discussões que poderiam ser consideradas no 

âmbito do ZEE e inclusas no processo de revisão, que terá inicio no ano que vem. 

No entanto, pode vir a ser um estudo útil para complementar essa revisão, em um 

ambiente de brusca alteração de cenários que é o litoral norte atualmente 

(informação informal). 

A Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo (SMA-SP), é 

a secretaria executiva dos grupos setoriais e dos grupos de coordenação estadual, 

de acordo com o PEGC. É responsável pela articulação com outros órgãos, e 

também por fornecer o arcabouço técnico necessário para o desenvolvimento das 

atividades (informação informal). 

O sistema proposto em lei é integrado a outras secretarias do Estado, 

Municípios, Sociedade Civil e também aos grupos setoriais que compõem o litoral 

do Estado. O papel da SMA neste caso é de coordenar as ações (informação 

informal). 

 Por fim, a última instituição abrangida pelas entrevistas foi o Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP). Este tem o papel de 

fornecer subsídios para a gestão costeira através da pesquisa e extensão. 

Também atua no acompanhamento e auxilio das discussões que acontecem nos 

fóruns (informação informal). 

O IO, como instituição, tem uma política de aproximação dos docentes com 

a realidade das zonas costeiras, no entanto, isso não é o que acontece na 
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realidade, e sim apenas uma intenção. Há para isso a necessidade de 

capacitação de outros profissionais (informação informal). 

Uma das questões abordadas na entrevista era sobre a existência de 

sombreamento e/ou lacunas de ações entre os fóruns ativos na região.   

Quanto ao sombreamento de ações as repostas dadas encontram-se 

ilustradas no Gráfico 1  abaixo: 

 
Gráfico 1 – “Considera que há sombreamento de ações ?”. 
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É possível perceber que a maioria dos entrevistados (62%) considera que 

existe, ainda que parcialmente, o sombreamento de ações.  

As justificativas e apontamentos feitos ao considerar que existe 

sombreamento parcial entre ações foram: gestão adequada devido a repetição 

de representantes nos fóruns; colaboração não é institucional depende das 

pessoas; há falta de vontade política; há falta de efetividade das ações e; um 

fórum único seria mais efetivo. 

Os 25% que consideram que há sombreamento de ações apontaram: 

melhor a superposição do que lacunas e; há falta de comunicação. 
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  Já aqueles que consideram que não há sombreamento apontam: que não é 

possível ver o panorama total de atuação; que cada fórum tem seu papel e 

funções bem determinadas; argumento de superposição enfraquece os fóruns e; 

existem problemas abordados por todos os fóruns falta integração para a 

resolução, esforço para otimizar o trabalho, tanto para os recursos humanos como 

financeiros. 

 Quanto a existência de lacunas a maioria dos entrevistados, 49%, acredita 

não existem lacunas, como é possível perceber pelo Gráfico 2 , abaixo: 

  
Gráfico 2 - "Considera que há lacunas?" 
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Os entrevistados que optaram pelo sim apontaram: que não há cultura de 

participação, que a lacuna não é temática e sim relacionada à gestão e; que há a 

necessidade de integração de políticas. 

Já os entrevistados que optaram pelo não apontaram: que há dificuldade de 

integrar as ações de todos os fóruns; que falta operacionalização e integração de 
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políticas; que existem fóruns até excessivos e; melhor superposição do que 

lacunas. 

Por fim, aqueles que julgam que há parcial existência de lacunas 

apontaram: que falta uma ação coordenada, que não leve a diluição de esforços e; 

a lacuna não é temática é de processo. 

Desta forma, os entrevistados indicaram que não existem temas que 

deixam de ser abordados pelos fóruns. Acima de tudo foi apontado, tanto na 

questão do sombreamento como das lacunas, que falta integração e otimização 

de ações entre os fóruns. A lacuna, a falha, como citado, é do processo, da 

coordenação.  

Na questão que abordava se os recursos e infra-estrutura para atuação 

eram adequados, os resultados, como demonstrado pelo Gráfico 3  abaixo, foram: 

 

Gráfico 3 - "Infra-estrutura e recursos disponíveis  são adequados?" 
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Ao responderem que sim, os entrevistados justificaram alegando: mas não 

se tem clareza sobre o processo de planejamento e tomada de decisão dentro do 

GERCO e; mas não tem condição para a participação no dia-a-dia. 

Ao responderem que parcialmente, os entrevistados justificaram: a falta de 

apoio é tão comum que estamos acostumados; o Estado está numa política de 

enxugar pessoal e; há o repasse para a sociedade civil organizada, como uma 

terceirização de funções. 

Já os entrevistados que responderam que não, indicaram: aporte de 

recursos não é suficiente; não há infra-estrutura suficiente pra bancar a questão 

administrativa que os fóruns criaram; uma sede única resolveria essa falta; faltam 

recursos humanos; dificuldade de inclusão de novos profissionais; falta de 

participação efetiva dos municípios; posição desprestigiada do GERCO dentro do 

MMA, o que reflete no Estado. 

Apesar das respostas indicarem uma satisfação dos entrevistados em 

relação aos recursos e infra-estrutura disponíveis ( 44% consideram adequada, 

ainda que parcialmente), através dos apontamentos feitos é possível perceber que 

a satisfação não é assim tão marcada.  A falta de recursos humanos e atribuição 

de inúmeras tarefas as mesmas pessoas é recorrente. 

Os conselhos ambientais, como a Agenda 21, a CBH-LN e o GERCO-LN 

contam com pouquíssimo aporte de recursos e infra-estrutura. Por outro lado, as 

instituições públicas, como o IO, a SMA e o Parque tem aportes mais adequados 

de recursos e infra-estrutura consolidada.   
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A última questão da entrevista abordava o que cada entrevistado 

considerava e de melhor e pior dentro das políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte.  

Foi obtida uma ampla gama de respostas, ilustradas nos Gráficos 4 e 5,  a 

seguir: 

 

Entre as respostas dadas destaca-se: o projeto Orla e a falta de 

continuidade da aplicação dos demais instrumentos do PEGC, como por exemplo, 

o Plano de Ação e Gestão.  

Além destes merece atenção três fatos. Para o licenciamento ambiental 

municipal ainda prevalece uma concepção de que quando não há vegetação em 

uma determinada área o proprietário está desonerado do ZEE, e nestes casos 

aplica-se a lei de uso do solo, mais flexível. No entanto, exata concepção é errada. 

O ZEE tem hierarquia sobre a legislação municipal e prevalece por ser mais 

restritiva. 

"O que considera falho nas políticas públicas 
voltadas ao Gerenciamento Costeiro, no litoral 

norte?"
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O segundo é a falta de mecanismos de fiscalização do cumprimento do 

ZEE, em especial, perímetro marítimo. 

Por ultimo, quando é colocado que o ZEE está a mercê de 

empreendimentos de abrangência federal e estadual, está sendo indicada a 

preocupação com os caminhos que a revisão do ZEE pode tomar, de acordo com 

a intensa alteração do cenário econômico local. 

"E o que considera bem sucedido?"
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O ZEE destaca-se como a atividade mais bem sucedida dentro das políticas 

voltadas ao Gerenciamento Costeiro no litoral norte. A grande mobilização de 

pessoas e aproximação institucional gerada, a adoção do zoneamento no 

licenciamento ambiental, principalmente no âmbito estadual e o controle da 

tendência de ocupação irregular principalmente. 
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7. Conclusão 

 

Atualmente os oceanos e as zonas costeiras, são alvos de diversos usos, 

por diferentes setores da sociedade. Local de desenvolvimento de múltiplas 

atividades econômicas de grande importância no cenário atual. Alvo de inúmeras 

preocupações e incertezas, devido aos efeitos gerados pelas mudanças climáticas 

globais. Local de moradia da maior parte da população mundial. E dotado de 

excepcional beleza cênica e abundância de recursos naturais.  

A intensa combinação de mudanças, sociais e naturais, que ocorre hoje nas 

zonas costeiras exige uma abordagem prioritária para as atuais gerações.  

Para tanto, a melhor abordagem adotada é o Gerenciamento Costeiro 

Integrado, pelo seu importante papel como instrumento de planejamento territorial 

e pelo seu potencial de promoção do desenvolvimento econômico, gestão de 

recursos e resolução de conflitos.  

Assumir essa importância da gestão costeira para a resolução de 

problemas ambientais e sociais caracteriza o primeiro estágio do policy cycle, 

estabelecido por Frey (2000) – percepção e definição de problemas.  

O amplo arcabouço de acordos e normas internacionais dispostos sobre a 

temática evidencia que a questão está estabelecida dentro da arena política 

internacional. O policy issue Gerenciamento Costeiro mostrou-se apropriado para 

o tratamento jurídico e se estabeleceu como uma demanda política dentro do 

cenário atual. Sua agenda setting foi estabelecida.  

Isto teve reflexo no panorama brasileiro, e também aqui a agenda setting do 

Gerenciamto Costeiro foi confirmada. É possível perceber isso pela abordagem 
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especial que é dada as zonas costeiras na Constituição Federal, no Programa 

Nacional da Diversidade Biológica, no Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e na Política Nacional de Recursos Hídricos.  

O terceiro estágio da policy cycle - elaboração de programas e de decisão - 

como, por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Marítima 

Nacional, a Política Nacional para os Recursos do Mar, e em especial as Políticas 

Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro, mostra que o problema não foi 

apenas assentado na arena política com um importante issue network, mas que 

principalmente vm sendo elaboradas estratégias de ação para abordar os 

problemas encontrados nas zonas costeiras.  

Quanto à implementação destas políticas e programas, o quarto estágio do 

policy cycle, foi abordado apenas o caso do litoral norte do Estado de São Paulo.  

Nesse contexto, as políticas voltadas a gestão costeira que podem ser 

percebidas no dia-a-dia resumem-se a PNRH, a PNGC através da PEGC, leis 

municipais de planejamento territorial, como a lei de uso e ocupação do solo e a 

APA Marinha.  

É possível perceber, logo de inicio, que a legislação voltada à gestão 

costeira no Brasil e em especial no Estado de São Paulo reflete a melhor índole 

dos Estados modernos, e é um instrumento de grande valor legal.  

No entanto, a implementação destas leis no cotidiano das zonas costeiras 

deixa a desejar. Visto que dentre os oitos instrumentos disponibilizados pela lei 

federal, apenas dois - Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e Zoneamento 

Ecológico-Econômico - tiveram sua efetiva aplicação. E ainda o ZEE foi realizado 

em apenas um dos três setores do litoral paulista. 
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Da mesma forma dos cinco instrumentos dispostos pela PEGC, apenas um 

– o ZEE – foi efetivado, e com a sua devida limitação.  

Em relação à APA Marinha, a análise infelizmente ficou prejudicada, pois 

não consegui entrevistar a atual gestora. No entanto, de acordo com os outros 

relatos, a APA parece hoje ocupar uma posição de maior destaque para a gestão 

costeira do que o próprio GERCO. A APA está na fase de elaboração de seu 

Plano de Manejo, e é uma política recente com grande potencial.  

A última fase do policy cycle, avaliação de políticas e correção de ação é a 

grande brecha nas políticas de gestão costeira. Este estágio ainda não foi 

atingido.  

Não há comunicação entre as esferas legislativa e executiva. O “fedd-back”, 

não é institucionalizado e não há mecanismos de comunicação disponíveis. Isto é 

percebido, em especial, no caso de políticas setoriais muito especificas como a de 

Gerenciamento Costeiro, e de abrangência territorial pequena, como políticas 

regionais e municipais.  

Há carência de implementação de políticas de governo pensadas em longo 

prazo, de forma orgânica. A PNGC e a PNRH tem esse caráter e sem dúvida 

foram marcos importantes. A qualidade material e técnica são exemplares. No 

entanto, a continuidade de ações é a principal lacuna.  

Certas variáveis impactam esse resultado. Entre estas se destacam: a 

grande concentração de tarefas na esfera de atuação municipal, em sua maioria 

dotada de parcos recursos financeiros e humanos e com fraco suporte 

institucional; falta de continuidade de ações e políticas coordenadas; insuficiente 

priorização política governamental pela temática, nos Ministérios e em reflexo nas 
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secretarias estaduais; e a fragmentação entre os diferentes níveis de governo 

nessa interface.  

Para a efetiva realização de um programa de Gerenciamento Costeiro 

Integrado são essenciais os cinco níveis de integração propostos por Cicin-Sain & 

Knetch (1998): Integração setorial, intergovernamental, espacial, internacional e 

entre Ciência e Gestão.  

Quanto à integração setorial, o litoral norte apresenta uma situação 

favorável. A grande mobilização gerada em torno da elaboração do ZEE, o mais 

importante issue network do gerenciamento costeiro local, e a cultura de 

participação local promoveram uma integração horizontal entre atores dos 

diferentes setores marinhos e costeiros e também entre o setor marinho-costeiro e 

o setor continental. Acredito também que o cenário de grandes mudanças 

econômicas e sociais promove, hoje, a integração destes setores em prol da 

garantia e preservação de seus direitos e crenças. Todavia a integração entre 

diferentes agências de governo não é tão favorável. Não consegui perceber a 

integração entre as diferentes secretarias estaduais em torno do tema. Por outro 

lado, apesar da inexistência de mecanismos adequados de integração entre 

políticas, a atuação das mesmas pessoas em diferentes fóruns, como por 

exemplo, no GERCO, no CBH e na Agenda 21 amplia a possibilidade de 

integração de ações.  

A Integração intergovernamental, entre os diferentes níveis de governo - 

federal, estadual, municipal – deixa a desejar, especialmente no que tange à 

esfera municipal. A Integração espacial entre a parte terrestre e marítima das 

zonas costeira mostra-se favorável. Quando estive na região, pude acompanhar 
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uma reunião no Centro de Experimentação em Desenvolvimento Sustentável - 

CEDS, com a presença de diversos setores. O CEDS, em primeira análise, se 

mostrou um espaço consolidado de diálogo entre diversos setores em torno de 

questões comuns da região. Parece ter o papel de congregar inúmeros atores, tal 

como um coletivo.  

Quanto a Integração entre Ciência e Gestão, há infelizmente uma tendência 

de pouca comunicação entre estes, vencida no máximo por iniciativas individuais.  

A Integração internacionalbnão se mostra além dos acordos e convenções 

exploradas, acredito que principalmente pela falta de proximidade de limites 

territoriais com outros países.  

O “policy network” abordado por Frey (2000) apud Heclo (1978) mostrou-se 

ser um dos grandes trunfos no litoral norte. As redes de relações sociais repetem-

se em diversos fóruns e é esta relação menos formal que impulsiona uma 

distribuição concreta de papéis organizacionais, há um processo de coalizão na 

vida político-administrativa.  

As redes de atores, que se formam em torno de políticas específicas, 

através dos conselhos e fóruns ambientais podem ser consideradas como tipos 

contrários ao tipo institucional da hierarquia, pelo seu caráter horizontal de 

competências e com densidade comunicativa bastante alta.  

Os membros de tais policy networks podem até rivalizar-se, mas acabam 

criando laços internos de solidariedade, fundamentais na manutenção das 

políticas em longo prazo. É comum que as fronteiras e delimitações entre 

burocracias estatais, políticos e grupos de interesse envolvidos na definição das 
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políticas se desfaçam e a continuidade de ações seja deixada de lado. Isso é 

minimizado através da ação destes policy networks.  

Ainda é importante frisar que dentro dos diversos fóruns ambientais 

estabelecidos existem temáticas especificas, como saneamento, resíduos sólidos 

e educação ambiental. Essas temáticas repetem-se em câmaras técnicas e 

grupos de trabalho em diversos fóruns, e constituem-se específicos “issue 

networks”.  

No entanto, apesar dessa cristalizada rede de atores há uma insuficiente 

coordenação de ações. Existem espaços múltiplos para a discussão e abordagem 

dos problemas ambientais e sociais que tem terreno no litoral norte, no entanto 

estes fóruns não são dotados de estrutura institucional, física e financeira para 

efetivar as ações necessárias para solução destes problemas. O fato das 

temáticas serem abordadas não indica necessariamente que estejam sendo 

resolvidas.  

Um fórum que parece ter capacidade maior de articulação é o CBH-LN. A 

eleição da bacia hidrográfica como unidade territorial para a gestão das águas, 

que é a grande inovação e o grande desafio, sinaliza para uma moderna 

abordagem de gestão, que vem sendo efetiva.  

O modelo de gestão proposto indica uma estrutura institucional, através dos 

Comitês de Bacia e Agências de Água, capaz de suportar as funções 

administrativas delegadas. Nestes é prevista também a participação efetiva dos 

diversos usuários de água, do Poder Publico e da sociedade civil no processo 

decisório. 
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Quanto ao PINU não tenho clareza para fazer afirmações. O site disponível 

na Internet necessita de cadastro e senhas pessoais para o acesso. Em contato 

por e-mail com a coordenação, solicitando material para pesquisa, não tive 

respostas. Alem disso tive pouco material em mãos, relacionados principalmente a 

oficinas participativas para o diagnóstico da região.  

Este programa me parece não estar alinhado a nenhuma política de 

gerenciamento já proposta para o litoral. Não é um instrumento institucionalizado 

por lei e nem um espaço formalizado e regulamentado para a participação. No 

entanto, vem como um processo de tomada de decisão.  

Acredito que uma grande falha do PINU é a transferência de algumas 

discussões que poderiam ser consideradas no âmbito do ZEE e inclusas no 

processo de revisão para outro espaço. Indo de encontro a descontinuidade de 

ações e políticas.  

Quanto à questão da existência ou não de sombreamento de ações entre 

as políticas e seus respectivos fóruns foi possível constatar que existe, ainda que 

parcialmente. Foi apontado, no entanto, que isto é minimizada pela atuação das 

mesmas pessoas no diversos fóruns, e que apesar dos problemas serem 

abordados diversas vezes, este não são resolvidos de forma objetiva.  

Quanto à existência ou não lacuna foi possível perceber que todos os 

temas - issue network – são abordados, no entanto existe uma lacuna de gestão, 

de processo, devido à falta de continuidade de ações das políticas.  

Quanto à disponibilidade de recurso e infra-estrutura foi possível notar que 

esta não é adequada. Falta estrutura institucional, recursos humanos e 

financeiros. 
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Por fim, dentro da gama de atividades realizadas destacam-se como mal 

sucedidas o Projeto Orla e a falta de continuidade da aplicação dos demais 

instrumentos do PEGC. É preciso destacar também a fragilidade das políticas 

frente ao cenário de grandes mudanças sociais e econômicas em que se encontra 

o litoral norte.  

Por outro lado a grande mobilização de pessoas, a aproximação 

institucional gerada pela elaboração do ZEE e o próprio ZEE situam-se como as 

atividades mais bem sucedidas e mostram que avanços acontecem no âmbito do 

Gerenciamento Costeiro Integrado, no Brasil.  
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7.  Anexos 

 

7.1. Anexo 1 – Roteiro para entrevistas 

 
 
 

1.  Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 
órgão/instituição em que atua? 

 
 
2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 
 
 
3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 
 
 
4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 
 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao gerenciamento 
costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 
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7.2. Anexo 2 – Relatoria das Entrevistas 

 

1. Denise Formaggia  

 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) 

Agenda 21 

Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro Litoral Norte (GERCO-LN) 

 

6.  Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, nos 

órgãos/instituições em que atua? 

7. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

O CBH-LN atua há 12 anos. É um colegiado que reúne representantes do 

Estado, do Município e da Sociedade Civil.  

Tem como objetivo nortear a implementação dos planos municipais de 

bacias, o que ainda não ocorre. Os Planos de Bacia Hidrográfica têm um grande 

potencial como instrumentos de planejamento municipal, e têm sido deixados de 

lado pelos municípios. Agora estamos trabalhando na revisão deste Plano de 

Bacia de Hidrográfica. 

Existe também a linha de financiamento de projetos, através do FEHIDRO e 

ainda as Câmaras Técnicas. 

 Eu faço parte da CT de Saneamento, que ajuda na elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento. Temos o intuito de tornar bacia do Juqueriquerê uma 
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bacia piloto, modelo para as demais. Vários atores e fóruns já têm atuação na 

área desta bacia. 

Além deste, temos a CT de Planejamento Institucional, que é o coração do 

Comitê, responsável pela elaboração do Plano de Bacias, pela Revisão do 

Relatório de Situação, pela classificação e pontuação de projetos que concorrem à 

financiamento, e também é aquela que cria demandas para as outras câmaras 

técnicas. 

Tem também o CT de Educação Ambiental que no momento trabalha em 

torno da elaboração do Plano Diretor de Educação Ambiental regional e na 

organização de um evento sobre Educação Ambiental no litoral. 

O padrão de balneabilidade é um indicador de qualidade de recursos 

hídricos. O Plano de Monitoramento de Recursos Hídricos da CETESB aqui na 

região é muito tímido. Poucos pontos são monitorados, não dá pra ter um controle, 

então os padrões de balneabilidade, as bandeiras vermelhas suprem essa 

defasagem. 

A interface se dá através do mar, um indicador de qualidade das águas 

doces dos rios.  

Houve uma tentativa em Brasília de integração entre os Planos de Bacias 

Hidrográficas e os Planos de Gerenciamento Costeiro, mas foi mal sucedido. Aqui 

a integração acaba acontecendo porque as pessoas que atuam tanto no CBH 

como no GERCO são as mesmas. 

No entanto o GERCO está parado. Foram 6 anos para o Zoneamento 

Ecológico Econômico – ZEE sair. Haviam muitos interesses envolvidos, no fim 

foram feitos o zoneamento de uso na terra e no mar. 



 135

No mar proporcionou alavancar a criação das APAs Marinhas. Na terra a 

Prefeitura de Caraguatatuba considera que deve ser feita uma reclassificação das 

zonas, de modo a torná-las mais flexíveis. 

Há também uma discussão sobre se a revisão do ZEE deve ser feita em 5 

ou 10 anos. 

Considero o GERCO o fórum com mais conflitos da região. A Secretaria 

Executiva é em São Paulo, o que dificulta o diálogo. 

Já a APA Marinha teve dificuldade no início para a inclusão dos pescadores 

no Conselho, mas o trabalho corpo a corpo da gestora conseguiu aproxima-los 

para a conversa. A APA num todo funciona melhor que o GERCO. Está em 

elaboração o seu Plano de Manejo, aos moldes do Plano de Manejo do Parque 

Estadual da Serra do Mar. 

Na Agenda 21, a Zona Costeira é um dos temas de interesse e atuação, 

mas há uma grande dificuldade de fazer com que a Agenda 21 seja inclusa na 

agenda política dos municípios, como um instrumento de planejamento territorial. 

Há uma grande concentração de atividades nos Municípios, no âmbito de 

todos os fóruns citados. 

 

8. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Sombreamento não, devido inclusive a falta de ação de alguns fóruns.  

Os fóruns propõem coisas similares, mas não é possível afirmar que há 

sombreamento porque não é possível ver o panorama de atuação. 
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Por exemplo, o licenciamento ambiental, é feito pelo IBAMA (escala 

federal), SMA (escala estadual) e pelas Prefeituras (na escala municipal). Mas 

qual é a integração? A visão comum entre eles? São diferentes até mesmo pro 

questões partidárias. 

Participei no GERCO, no processo de elaboração do ZEE. Foram 6 anos de 

discussão, 3 minutas de alteração. Houve muita dificuldade de implantação. Hoje 

não há mais reuniões do fórum para discussão e isso gera muito conflito. 

O GERCO não conseguiu articular os atores. 

Todos os outros fóruns vão melhor. A APA Marinha, por exemplo, vai bem, 

mas não tem governança sobre toda a Zona Costeira. Precisa haver essa 

interação APA – GERCO. 

Lacunas também não. Dificuldade de integrar as ações de todos os fóruns. 

Planos não faltam, o que falta é a operacionalização e integração destes 

planos. 

9. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Longe disso. Nos fóruns criados participam órgãos estaduais, municipais, 

ONGs, etc. Mas o aporte de recursos não é suficiente. 

O CBH, por exemplo, funciona. Tem sua sede em uma sala emprestada da 

CETESB. Tem verba miúda para despesas como xérox, cofee-break. O último 

evento que realizamos teve a presença de um professor da USP, tirei do meu 

bolso os custos da viagem.  

Não há infra-estrutura suficiente pra bancar a questão administrativa que os 

fóruns criaram.  
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O ideal seria uma sede única para todos os fóruns, facilitaria inclusive a 

integração. 

A cobrança sobre a água, por exemplo, não acorre por aqui ainda. Esqueci 

de falar, mas tem a CT de Cobrança também. 

O DAEE daqui é muito fragilizado. É um engenheiro só pra Taubaté e 

Caraguatatuba, e ele é o responsável pela cobrança. 

Não há muitos grandes consumidores na região, apenas a Petrobras e a 

SABESP, e este são os que estariam sujeitos à cobrança. A quantia arrecada 

também não seria muito. 

Tem a questão dos muitos pequenos consumidores, uma especificidade do 

litoral norte. Individualmente o consumo é muito pequeno mais todos juntos 

consomem uma quantidade enorme. Como tratá-los? Do ponto de vista de 

quantidade, qualidade e cobrança? 

A CT está estudando isso, a aplicação da cobrança. 

Alem disso, como divulgar a cobrança ao público sem aterrorizar? 

A SABESP vai passar o custo aos usuários? Em certos municípios houve 

repasse em outros não. 

Enfim, há muito que discutir. 

As pessoas que trabalham estão sobrecarregadas, falta recursos humanos. 

Há muitas demanda e poucas pessoas atuando em varias instituições. Além disso, 

há dificuldade de inclusão de novos profissionais. 

A participação efetiva dos municípios também é muito difícil. 
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10. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

O mais bem sucedido em torno dessa questão foi a grande mobilização 

feita para a elaboração do ZEE. E o mais falho foi que a implementação para 

inserir o ZEE na realidade não rolou. 

Parece que nadou, nadou, nadou e morreu na praia. 

Os fóruns são fechados em si mesmos, não há visibilidade para a 

sociedade. Não gosto desta palavra, mas são fóruns elitizados, apesar de todas 

as ações serem pelo bem estar da população. 

 

2. Paulo André Ribeiro 

 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) 

Agenda 21 

Plano Diretor Municipal de Caraguatatuba 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, nos 

órgãos/instituições em que atua? 

 

Ajudei a escrever o projeto da Agenda 21, mas hoje não participo mais. 

Sou Vice-presidente do CBH-LN pela sociedade civil.  
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O CBH tem atuação há mais de 10 anos, possui recursos para fomentar 

projetos, isso acaba tornando o comitê um dos fóruns mais importantes na região, 

pois consegue alcançar a prática.  

O Comitê envolve as três esferas: federal, estadual, municipal e ainda a 

sociedade civil, composta por todos os seguimentos como Associações de bairro, 

ONGs, grupos ambientalistas, Associação  de engenheiros, entre outros. Traz a 

muldisciplinariedade de todos esses seguimentos. 

O CBH é o principal fórum de gestão territorial hoje na região. Tem O 

GERCO com o ZEE como instrumento, mas quem acaba conduzindo esse 

processo de gestão territorial é o Comitê. Existem também outros fóruns que 

atuam nessa discussão, como a Agenda 21. 

O GERCO deixou a desejar, não houve nenhuma reunião esse ano, muitas 

pessoas estão reclamando. No entanto, talvez se ele estivesse funcionando o 

conflito seria até maior. Os outros fóruns que atuam acabaram dando suporte ao 

longo desse ano para a aplicação do ZEE. A revisão do ZEE será ano que vem, 

depois de 5 anos. 

Apesar dos conflitos que o ZEE teve para ser elaborado ele foi validado. Os 

órgãos que atuam no licenciamento seguiram o ZEE. Foi cumprido o que estava 

em lei. 

No entanto houve uma alteração na vocação da região, de turismo e 

preservação para um processo de desenvolvimento tecnológico, para a 

exploração petrolífera. Isso causou alterações de grande impacto para o 

zoneamento. Trazer uma estação de tratamento de gás para uma zona 

primordialmente agrícola e pecuária muda completamente o foco da região.  Isso 
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gerou alterações no ZEE. De acordo com a lei quando é uma questão de utilidade 

pública é possível alterar o zoneamento, sem depender da revisão. 

A revisão vai ser uma questão delicada, pois terão muitas mudanças, o 

cenário é outro.  

Como vai ser feita a revisão desse ZEE frente a essa nova realidade? 

Como equilibrar a vocação primeira da região com esse processo de 

desenvolvimento?  

O CBH tem assento no grupo setorial do GERCO. E as pessoas que atuam 

tanto em um como no outro são as mesmas.  

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

Dentro das Câmaras Técnicas. A de saneamento trata sobre a gestão das 

águas, drenagem, esgoto, lixo. É relacionada com uso e ocupação do solo. A CT 

de planejamento também. 

É onde acorre a integração e discussão de prioridades, desenho do uso de 

recursos. Onde há a multidisciplinariedade e se alcançam os resultados mais 

eficientes. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Até existe sombreamento, mas os representantes são os mesmos, então 

acaba acontecendo a gestão adequada. 
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Existem muitas pessoas discutindo as mesmas pautas em diversos fóruns. 

No entanto falta efetividade.  

A demanda externa é muito grande e somos em poucas pessoas. 

Acredito que um fórum único que abarcasse todas as questões em comum 

fosse mais efetivo. 

Se tivessem mais pessoas talvez fortalecesse, mas dispersa do que 

concretiza. Pulveriza. 

Existem problemas que se arrastam a tempos em grupos de trabalho, 

câmaras técnicas e etc. Por exemplo, resíduos sólidos, nunca é resolvido. 

As prefeituras, q executam as ações, mudam a cada 4 anos e toda a 

discussão o trabalho é perdido. Cria-se um hiato entre gestões e o processo trava. 

Nem sempre há continuidade. É falta de vontade política. Mudam as pessoas 

chave com as gestões e ai perde-se o fôlego. 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Não. O CBH-LN não tem a amplitude dos outros comitês e tem o menor dos 

recursos. 

Aqui temos municípios pequenos com poucas pessoas e no veraneio 

triplica a população. Isso não é levado em conta. Esgoto, água, etc, o recurso é o 

mesmo o ano todo. 

As Secretarias de Meio Ambiente das Prefeituras são despreparadas, tem 

pouquíssimo recurso, nem 1% do orçamento, não tem efetividade, nem estrutura 
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física. Já os órgãos estaduais fiscalizadores atuam melhor hoje com a 

reestruturação da CETESB. 

Aqui os municípios são poucos, 4, mas a área é grande e de difícil acesso. 

Há muitas áreas para preservação, com grande fragilidade ambiental. E ainda a 

sociedade está mais preocupada com o desenvolvimento e a geração de 

empregos do que com as questões ambientais. Não se sentem responsáveis pelo 

problema. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem sucedido: as metas do ZEE foram mantidas. Os fóruns validaram o 

ZEE, ele foi incluso no processo de licenciamento. Lógico que a fiscalização peca, 

mas no geral, foi bem sucedido. 

Falho: o ZEE é refém de grandes empreendimentos, de utilidade estadual e 

federal que não dá pra intervir. 

O ZEE serviu como um orientador para este processo, mostrou a vocação 

da região. É um documento técnico, participativo que deu força para região se 

preparar paras as novas alterações. O cenário desenhado é a cara do litoral norte, 

dá cara para argumentar, pleitear. 

Foram 6 anos de trabalho constante. Teve muita articulação e participação 

da sociedade. Foi um retrato da região pela região. 
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É complicado ficar refém do que não é significativo para o local e sim para o 

Estado, para o país. Mas por outro lado haverá uma contrapartida. Já estamos 

embasados tecnicamente para discutir essa contrapartida. 

 De fato é melhor com o ZEE do que sem ele. Tirou a força da decisão do 

poder público e distribuiu entre a sociedade, é o poder de gestão territorial 

compartilhada. Isso é ótimo, pois o município é fragilizado, sem estrutura. Do 

contrário seria uma decisão política e não técnica. 

 

3. Eduardo Hypolito Rego 

 

Ex-secretario de meio ambiente de São Sebastião 

Presidente do Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro Litoral Norte 

(GERCO-LN) 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 

 

O GERCO atua em três frentes: com os grupos de trabalho, com o trabalho 

de campo e com a formulação de cenários. 

O decreto n°. 49.215 instituiu o ZEE no litoral nor te. 

A aplicabilidade do ZEE é feita por meio da CETESB e do DPRN, hoje em 

dia Agencia Única Ambiental, na esfera do Estado e pelas prefeituras na esfera 

dos municípios.  E ainda é aplicado em confronto com as leis de uso e ocupação 

do solo, existentes nos municípios. 
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Hoje o ZEE é usado como parâmetro para o licenciamento dos 

empreendimentos. 

O grupo setorial cuida da fiscalização disso, em parceria com os outros 

fóruns presentes na região, através do relato pelas pessoas de atividades 

inadequadas. 

Em âmbito estadual, nos órgãos estaduais, tem sido usado o ZEE. Agora 

nas prefeituras não. As prefeituras ainda funcionam com aquela lógica de 

oferecimento de dificuldades para venda de facilidades, venda de favores. 

Há a concepção em algumas prefeituras de que quando não há vegetação 

em uma determinada área o proprietário está desonerado do ZEE. Locais há muito 

tempo desmatados, herança da época colonial, na beira dos morros. Nestes casos 

aplica-se a lei de uso do solo, mais flexível. No entanto isto é inconstitucional. 

O ZEE é mais amplo, trata de taxas de urbanização, alem da presença de 

vegetação para enquadrar as áreas nas classes de zoneamento. O ZEE tem 

hierarquia sobre a legislação municipal e também prevalece por ser mais restritiva.  

Esse argumento de falta de vegetação não tem fundamento na lei e tem 

sido usado pelas Prefeituras. 

Ano que vem será feita a revisão do ZEE. 

Em 1999 e 2000 foram realizados os trabalhos de campo, o diagnóstico. De 

lá pra cá houve uma grande alteração do cenário, da sociedade. Desde então 

surgiram diversas pautas, como o complexo de exploração de gás natural no 

campo de Mexilhão, a ampliação das rodovias, a construção da Unidade de 

Tratamento de Gás de Caraguatatuba (UTGCA), a ampliação do porto de São 

Sebastião, o aumento demográfico e próprio pré-sal. 
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Este foi um ano muito ruim para o gerenciamento costeiro no litoral norte. 

As reuniões são organizadas pela Secretaria Executiva em São Paulo. Este ano o 

foco era implementar o ZEE na Baixada Santista, devido a perspectiva do governo 

estadual (José Serra) para a alçada federal. Ter o litoral norte e a baixada santista 

com seus ZEE prontos era uma boa campanha eleitoral. 

O litoral norte é formado por apenas 4 municípios, todos muito parecidos, 

na questão de resíduos sólidos, esgoto, emissários submarinos, bandeiras 

vermelhas, economia, pesca, especulação imobiliária, com a presença de muitas 

áreas protegidas. E mesmo assim o ZEE só saiu depois de 10 anos e 3 minutas 

de alteração até chegar ao decreto n°. 49.215. 

Na baixada são 9 municípios, tem a presença do maior porto da América 

Latina, do pólo industrial de Cubatão e ainda tem todos os demais problemas 

acima citados no caso do litoral norte. 

Foi uma mudança de foco da secretaria com o intuito de fechar o ZEE na 

Baixada, uma campanha política que não deu certo e que vai demorar muito pra 

dar. Isso fez parar as coisas por aqui. 

Isso porque ainda restam os demais instrumentos previstos em lei, o Plano 

de Ação de Gestão, o Bando de dados. Já tínhamos os grupos técnicos formados 

e não houve continuidade do trabalho.  

O GERCO assim como os GTs são formados metade por representantes do 

governo e metade da sociedade civil. 

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 
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O cadastro de entidades utilizado pelo GERCO segue o que foi elaborado 

pelo CBH-LN. 

Aproximação também com a APA Marinha, através dos Conselhos. Os 

interesses dos dois são totalmente costeiros. Só que a APÀ extrapola o GERCO, 

pois abrange uma parcela maior no mar, o que por outro lado gera grande 

dificuldade de fiscalização. 

Há também o PINU – Petróleo Industrial Naval Offshore. Um programa 

estadual que busca elaborar uma Avaliação Ambiental Estratégia do litoral de São 

Paulo. Há a participação de diversos fóruns e atores, e as reuniões acontecem por 

região. 

O GERCO tem cadeira também no Conselho Consultivo do Parque 

Estadual da Serra do Mar. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Há sombreamento de pessoas mais do que de ações, porque são as 

mesmas pessoas assumindo participação em muitos fóruns. 

O CBH é importante para o financiamento de projetos, a APA abrange uma 

área marítima, o Parque Estadual da Serra do Mar terrestre. Os focos são 

diferentes, mas as pessoas são iguais. 

Agora lacunas não há. Existem fóruns até demais. 

O CBH, por exemplo, abriu o foco de atuação além do esperado. Não há 

um rio principal como na maioria dos comitês. A malha de drenagem considerada 

é muito grande. Cada cidade tem um rio principal. Não há foco na discussão. 
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Isso também aconteceu com o GERCO. Acabamos abrangendo muitas 

outras pautas, como saneamento, resíduos sólidos, entre outros. Tem de ser 

assumidos os problemas das cidades que se encontram na zona costeira. 

A legislação, hoje, considera na zona costeira municípios que não são de 

fato costeiros, mas que sofrem influencia da costa. 

A amplitude de ação do GERCO se dá no mar, na linha entre maré e na 

área continental. O Zoneamento feito em São Paulo foi o primeiro a considerar e 

zonear o mar. 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Infra-estrutura sim.   

Recursos mais ou menos. Há uma divisão de tarefas entre os fóruns e os 

municípios. A falta de apoio já é tão normal que estamos até acostumados. A 

sociedade civil veste a camisa, existem voluntários que participam ativamente. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem sucedido foi a adoção de critérios para o licenciamento, no âmbito 

estadual, de acordo com o ZEE. 

Falho a ausência de preocupação do Estado com a continuidade do ZEE e 

com a implementação dos demais instrumentos. É fácil dar essa continuidade, o 

trabalho poderia ter continuado. O Plano de Gestão, por exemplo, chegou a ter 
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inicio dentro das câmaras técnicas, mas o Estado priorizou outras demandas e 

locais. 

O litoral norte tem grande potencial de pessoas articuladas, mobilizadas 

que atuam e são produtivas. 

Como falho também considero as Prefeituras que não aplicam o ZEE no 

licenciamento. E a ausência de mecanismo de fiscalização, principalmente no 

perímetro marítimo. Na terra há a parceria com a policia ambiental, mas no mar 

tem de ser fiscalizadas as áreas de exclusão de pesca. Há falta de embarcações, 

há necessidade de recursos humano e material. Também é necessário a 

descentralização da fiscalização. 

 

4. Carlos Aimar 

 

Coordenador da Agenda 21 

Representante da Sociedade Civil nos fóruns:: 

Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte (CBH-LN) 

Conselho do Parque Estadual da Serra do Mar 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 

Federação Pró-Costa Atlântica 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 
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Na Agenda 21 fala-se da lei, do processo, é uma abordagem mais difusa 

que nos outros fóruns. Conta com uma estrutura sistêmica, uma teia com muitos 

pontos que englobam direta ou indiretamente as zonas costeiras. 

A Agenda 21 teve participação nos fóruns para elaboração do ZEE. 

O GERCO é citado nos fóruns através do ZEE. As atividades desenvolvidas 

estão no âmbito do gerenciamento costeiro, mas não há a percepção disso, não 

há a integração. 

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

Não há. Estamos buscando isso há uns 3 ou 4 anos. Há necessidade de 

envolvimento, não desenvolvimento. 

As pessoas não se apropriam, não entendem o papel de delegado, de 

representante nos conselhos e fóruns. 

Não dão feedback dos representantes para as instituições que 

representam. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

 

Sombreamento sim, pois cada fórum desenvolve suas atividades e há falta 

de comunicação. 

Lacunas também. Não há cultura de participação. Essa história de visão 

sistêmica dos processos e sinergia é muito nova. 
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4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Não sei, vou por minha conta e risco. Não uso celular e vou de ônibus.  

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao gerenciamento 

costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem: o ZEE. 

Mal: o projeto Orla. 

No meio disso o CBH-LN. 

 

5. Edson Marques Lobato 

Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo São Sebastião. 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

O Parque foi criado em 1977 e o Plano de Manejo foi feito em 2006. Na 

discussão do entorno, da zona de amortecimento, de acordo com a resolução do 

CONAMA tem de ser 10km. No entanto pro município 10km é muito! Como o 

processo do ZEE foi participativo, no Plano de Manejo foi adotado para a zona de 

amortecimento o zoneamento do ZEE, para efeito do licenciamento. 
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Alem disso o Parque também participa dos conselhos do GERCO, CBH e 

Agenda 21. E estes estão dentro do Conselho do Parque. Tudo de forma formal e 

informal. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Sombreamento sim, mas antes superposição do que lacunas. Há bastante 

participação, muitas ações na mesma área de atuação. Mas acho que isso soma 

não sombreia. 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Não dá pra reclamar. Falta muito recurso humano, as pessoas estão 

sobrecarregadas. O Estado está numa política de enxugar pessoal. Há o repasse 

para a sociedade civil organizada, como uma terceirização. Acho bom, fica melhor 

e mais barato. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem: incorporação do ZEE no licenciamento. Por mais que na transição das 

zonas haja confusão, é um efetivo instrumento de gestão do território. 

Mal: proibição do pescador caiçara pescar na costeira, por causa do 

zoneamento. Proibição de pesca artesanal em certas zonas não dá.  
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6. Teo Baliero 

Ex-secretario de meio ambiente de São Sebastião 

Sócio fundador da organização não governamental Al Norte 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 

 

Acompanho o processo desde a Lei 10.019, que institui o Plano Nacional de 

Gerenciamento costeiro. Participei do grupo setorial que elaborou o ZEE. A Al 

Norte também participou nos Conselhos Municipais e Associações de bairro, 

ajudou na articulação política da sociedade civil. 

O trabalho de campo foi realizado pela Coordenadoria de Planejamento 

Ambiental Estratégico e Educação Ambiental - CPLA e pela Secretaria de Meio 

Ambiente do Estado. 

De 2002 a 2004 participei do grupo setorial do ZEE e em 2005 estava na 

secretaria de São Sebastião. Trabalhei com a aplicação e execução, no 

licenciamento, monitoramento e avaliação, nos processos de planejamento e 

ainda no ZEE com sistema de informações, cartografia. 

O GERCO dialoga com o planejamento territorial, com o plano diretor, com 

a lei de uso e ocupação do solo. 

O ZEE tem interesse imediato, mas a formulação das políticas públicas, a 

operacionalização é deixada de lado. O ZEE mudou a dinâmica de especulação 

imobiliária, de forma a torná-la mais sustentável. Foi instituída a averbação de 



 153

reserva legal, trouxe muita gente pra legalidade, para o licenciamento ambiental. 

Criou regras onde não havia. 

Agora as metas para a recuperação de áreas degradadas foram deixadas 

de lado, tanto nas propriedades como nas zonas. Não há incentivo de criação de 

mosaicos, corredores ecológicos. 

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

Depende do gestor, de quem está a frente das políticas.  

No litoral norte há uma cultura de participação. As prefeituras têm 

secretarias do meio ambiente, tem o CBH, a Agenda 21. 

Mas nem sempre é de interesse do gestor compartilhar a tomada de 

decisão. Há a estrutura institucional, mas não há a condução para fortalecer a 

aplicação da política. Os fóruns estão consolidados. Depois de anos de condução.  

Leva muito em conta quem está a frente e o contexto. Mas acho que a 

dinâmica já foi mais atuante. É a relação de forças que estabelece a aplicação 

prática das coisas. Municípios que internalizam o debate, a condição institucional, 

participação e por aí vai. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

No geral não. Cada um tem seu papel. 
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Tem o FEHIDRO, o CBH que é um modelo interesse de gestão e 

preservação de recursos hídricos. Tem a Agenda 21 que aproxima os diversos 

setores, empresários, público, ONGs. 

Às vezes as pessoas usam modelos de outros lugares. Aqui tem esse viés, 

a integração já existe, mas tem envolver as pessoas na causa. 

O GERCO já tem outro papel. 

Cada um atua dentro de suas prerrogativas. 

As pessoas são as mesmas, mas isso não quer dizer que o fórum não 

cumpram seu papel. Esse argumento de superposição vem pra enfraquecer os 

fóruns. 

Lacunas existem em relação à gestão. Os fóruns são instrumentos, há a 

necessidade de integração das políticas, de áreas protegidas, de turismo, 

urbanística. De forma a alcançar resultados. 

Os fóruns são essenciais, dão transparência é uma forma de partilha de 

poder. 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

No GERCO sim. Mas hoje é complicado, não se tem clareza sobre o 

processo de planejamento e tomado de decisão dentro do grupo. 

A criação do PINU também não se tem clareza. Não está alinhado a 

nenhuma política e vem como um processo de tomado de decisão, como 

avaliação ambiental estratégica para o litoral. Essa idéia é ótima, queremos isso 

Há tempos, mas não está sendo participativo na tomada de decisão. Não tem um 
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espaço formalizado e regulamentado para a participação, não é inserido em 

nenhuma política existente. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao gerenciamento 

costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem: a capacitação das pessoas que participam, a criação de massa critica 

e também a articulação e aproximação institucional. 

Falho: a descontinuidade. Aqueles que não participam do processo não 

incorporam e tentam criar suas próprias políticas, isso mais nas prefeituras do que 

na sociedade civil. É necessário criar um registro, um histórico dos processos das 

políticas para a continuidade e consolidação. 

Os processos, a gestão ambiental, o planejamento que forma o sistema de 

gestão é fundamental, assim como o sistema de comando e controle também, 

engloba o licenciamento, a proteção dos interesses difusos coletivos, a proteção 

do meio ambiente. Os dois têm de ser levados em conta pra a continuidade, para 

a consolidação das políticas. 

 

6. Prof. Dr. Alexander Turra 

 

Instituto Oceanográfico, Universidade de São Paulo / IO-USP 

 

1. Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 
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O IO tem a o papel de fornecer subsídios para a gestão, de promover 

mudanças, através da pesquisa e extensão. 

Eu como professor, minha prioridade soa as aulas. No dia-a-dia eu não dou 

conta de participar de todos os fóruns, mas acompanho e auxilio as discussões. 

Existem poucos docentes no IO que tem interesse em participar. 

O IO, como instituição, tem essa política de aproximação, mas isso não é 

fato é apenas a intenção. Há a necessidade de capacitar outros profissionais à 

participação. 

Meu papel aqui é acompanhar o processo e municia-lo, fornecer subsídios 

para a tomada de decisão. É por isso que enfatizo tanto a integração Ciência e 

Manejo. 

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

Há integração com diversas instituições. No nível Estadual com o Instituto 

Geológico, de Botânica, Florestal, com ONGs, com a FUNDESPA., com a APA 

Marinha desenvolvemos um trabalho paraleo junto com o Instituto de Pesca. 

No nível Federal, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, principalmente 

no âmbito das mudanças climáticas, como o Ministério do Meio Ambiente. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Sombreamento? De certa forma sim. 
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Até mesmo dentro do IO. 

Há esforços pessoas para integrar as ações, mas nem sempre isso é 

possível. 

Por exemplo, o Instituto de Pesca e o IO abordam a mesma temática, mas 

existe colaboração, conversa entre profissionais. Só que existem pessoas mais e 

menos abertas. A colaboração não é institucional, vai de pessoas pra pessoa. 

 

Agora lacuna temática não. 

Todos os assuntos têm espaço e são abordados. 

O que falta é uma ação coordenada, que não leve a diluição de esforços. 

Por que não há o SIGERCO? Por conflito de vontades. 

Há necessidade de ações integradoras, implementação, monitoramento, 

melhora continua do processo. Não há continuidade das políticas! A lacuna é de 

processo! 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

IO: estrutura tem. Mas não tem condição para a participação no dia-a-dia. E 

não tem massa critica para participar, para revezar. 

No GERCO: o grande problema é a equipe reduzida e o foco que é 

desviado a todo o momento pro demandas da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente. 
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Os técnicos sabem fazer, mas não conseguem. No MMA o GERCO tem 

posição muito desprestigiada, o que reflete no Estado, porque é uma política de 

planejamento a longo prazo, precisa de amarração. 

E no Brasil as políticas são imediatistas, a curto prazo. 

O GERCO precisa de um apoio descente. 

As políticas são feitas por quê? Por pressão. O GERCO é um processo de 

planejamento tão abstrato para as pessoas que não há pressão política. 

As pessoas até querem, só não sabem disso. 

Ainda prevalecem políticas imediatistas e mal estruturadas neste país. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem: ZEE, em especial o marinho, pois foi o único no Brasil.  

Mal: projeto Orla. 

 

7. Marta Emerich 

Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente – SMA 

 

1.  Quais as atividades desenvolvidas no âmbito da gestão costeira, no 

órgão/instituição em que atua? 
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A Secretaria do Meio Ambiente é a secretaria executiva dos grupos 

setoriais e dos grupos de coordenação estadual. 

Faz a articulação com outros órgãos, e fornece o arcabouço técnico, por 

exemplo, na elaboração e revisão do ZEE, na elaboração do Plano de Ação e 

Gestão. De acordo com a lei. 

 

2. Qual a integração destas ações com outras instituições? 

 

O sistema proposto já é integrado. Participam outras secretarias do Estado, 

Municípios e sociedade Civil. A SMA coordena. 

Os outros fóruns possuem legislação e demandas diferentes. Nem sempre 

há articulação entre eles. A criação foi feita em datas diferentes, com olhares 

diferentes, recursos e prazos diferentes. 

Há superposição de discussões, fóruns discutem as mesmas pautas. Há 

uma proposta de integração de discussões e ações, principalmente através do 

CBH. 

Essa necessidade já foi diagnosticada, mais ainda não há uma agenda 

comum. 

 

3. Considera que há sombreamento de ações? E lacunas? 

 

Sombreamento não. Funções de cada fórum são bem determinadas. O que 

existe são problemas comuns. Por exemplo, poluição de praias interessa tanto a 
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APA, como o Parque, como o CBH. Há uma necessidade de integração para a 

resolução destes problemas. 

A Petrobras, o porto e ampliação das rodovias também são problemas 

comuns. 

Há uma multiplicação de esforços, através de encontros, seminários, 

reuniões, .... Foram até criados novos fóruns por causa desse cenário novo. Toda 

semana têm evento de diferentes segmentos. 

O CEDS, por exemplo, foi criado como um local de mediação de conflitos. 

Mas quem financia? Quem media? Parece que é a Petrobrás. Qual a vinculação 

legal desse fórum? 

Lacunas não. De temas não. 

O que precisa é esforço para otimizar o trabalho. Tanto no quesito de 

recursos humanos como financeiros. 

Não existir lacunas também não quer dizer que os problemas estejam 

resolvidos. 

Por exemplo, oe temas saneamento básico, ocupação de áreas protegidas, 

os problemas se arrastam. 

Não faltou esforço dos fóruns para discussão, mas não foi feito investimento 

para solucionar. 

 

 

4. Infra-estrutura e recursos disponíveis são adequados? 

 

Não, não existe isso. 
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O GERCO é um fórum diferente porque não tem sede, a sede é a secretaria 

executiva. 

 

5. O que considera falho nas políticas públicas voltadas ao 

gerenciamento costeiro, no litoral norte? E o que considera bem sucedido? 

 

Bem: ZEE. A articulação dos fóruns no processo foi ótimo. A participação 

pública atendeu e superou as expectativas. 

O litoral norte foi inovador com o zoneamento marinho, foi pioneiro. 

Ainda não se sabe o retorno sobre a atividade pesqueira, estudos começam 

a ser feitos agora. Mas em conversas de técnicos daqui com pescadores caiçaras 

é possível ouvir sobre os benefícios. 

O ZEE também controlou a expansão sobre áreas integras e promoveu a 

ocupação de áreas urbanas ociosas, isso é muito positivo! Controlou a tendência 

de ocupação regular. 

 A desejar acredito que seja a continuidade da aplicação dos instrumentos, 

por exemplo, a elaboração do Plano de Gestão e Ação. 

Esse ano a prioridade da Secretaria foi o ZEE da Baixada Santista. 

O sistema de gestão previsto através dos grupos setoriais é muito 

complexo. 

Para a participação no Colegiado são exigidas renovações dos 

representantes das prefeituras a cada 2 anos, e exige também a participação de 

todos os setores do litoral. 
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O sistema só funciona quando os 4 setores funcionarem juntos. A lei é 

assim. 

A defasagem entre os setores não permite o funcionamento adequado do 

Sistema. 

Também não há articulação para a renovação dos representantes. 

Acredito também que não deveria depender tanto da SMA para a 

coordenação dos grupos setoriais. Eles têm capacidade de articulação, 

independente da Secretaria. 

Mas não houve vontade para a continuação do GERCO, exige muito fôlego 

e a sociedade civil desanimou um pouco, percebeu que existe outra forma de 

atuar sem contar tanto com o Estado, por exemplo, através do CEDS. Se fosse eu 

faria o mesmo. 

Não dá pra saber o que vai acontecer ano que vem. Será que continua? 

Ano eleitoral tudo é possível! 
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