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RESUMO 

 

A implementação de unidades de conservação tem se mostrado mundialmente uma estratégia 

de ordenamento da atividade pesqueira. Entretanto, para que se possa garantir a efetividade 

de uma UC, é importante que se disponha de um suporte robusto de dados ambientais, sociais 

e econômicos para o processo de tomada de decisão. Desta forma o objetivo do presente 

estudo consistiu em apresentar um sistema de indicadores, estruturados de modo a indicar 

prioridades e lacunas no ordenamento da atividade pesqueira praticada na Área de Proteção 

Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz. No estudo realizou-

se: (1) o levantamento, seleção e classificação dos indicadores passíveis de serem aplicados 

no estudo; (2) a aplicação dos indicadores selecionados para área de estudo; e (3) a 

classificação e avaliação da representatividade dos indicadores de acordo com o abordagem 

DPSIR. Foram analisados 85 indicadores relacionados à sustentabilidade da atividade 

pesqueira. Em relação ao critério de Eficiência, apenas 53% dos indicadores apresentaram 

nível de classificação significativo, o que reflete a carência de fontes de dados consistentes 

em nível local. Quanto aos critérios de Eficácia, Importância e Adequabilidade, todos 

indicadores apresentaram nível de classificação significativo superior a 80%. Na análise do 

modelo DPSIR identificou-se incremento populacional como o principal indutor responsável 

pelas pressões e mudanças que afetam atividade pesqueira localmente. O modelo sugere que 

a pesca praticada nas UCs é predominantemente costeira e de pequena escala, apresentando 

significativa vulnerabilidade a medidas de restrição, e que os esforços da sociedade, são 

insuficientes e pouco efetivos para resolução dos problemas relacionados ao ordenamento 

da atividade pesqueira. O sistema proposto, mostrou-se parcialmente adequado para o 

monitoramento inicial da atividade pesqueira praticada na APA Costa das Algas e RVS de 

Santa Cruz. 

Palavras-chave: unidades de conservação, indicadores ambientais, gestão pesqueira. 
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ABSTRACT 

 

The implementation of marine protected areas is widely considered a good strategy to fishing 

activities. However, to ensure the effectiveness of a MPA, it is important to get a robust 

support of environmental, social and economic data for the decision-making process. 

Therefore, the objective of this study is to present a system of indicators, which is structured 

to indicate priorities and gaps in planning the fishing activity that has been practiced in the 

Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas and Refúgio de Vida Silvestre (RVS) 

de Santa Cruz. The study was carried out in three stages: (1) the survey, selection and 

classification of indicators that can be applied in the study; (2) the application of the 

indicators selected for the study area; and (3) the classification and evaluation of the 

representativeness of the indicators according to the DPSIR approach. (The study analyzed 

85 indicators which was related to sustainability of fishing activity.) (The efficiency 

criterion, has shown a significant level of classification in only 53% of the indicator, which 

demonstrate the lack of consistent data sources at local level. About Effectiveness, 

Importance and Suitability criteria, all indicators has shown significant level of classification 

higher than 80%. The DPSIR model analysis has identified population growth as the main 

driver responsible for the pressures and changes that affect fishing activity locally. The 

model suggests that the fishing activities in APA Costa das Algas and RVS de Santa Cruz 

are predominantly coastal and small-scale, presenting a significant vulnerability to creation 

of restricted zones, and that the society efforts are insufficient and ineffective to resolve the 

problems related to the fishing activity plans. The proposed system, proved to be partially 

suitable for the initial monitoring of fishing activities practiced in the APA Costa das Algas 

and RVS de Santa Cruz. 

Keywords: Marine Protected Areas, Environmental Indicators, Fishing Management. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Os ambientes costeiros e oceânicos contêm a maior parte da biodiversidade presente no 

planeta. Não obstante, grande parte desses sistemas vem passando por algum tipo de pressão 

antrópica, levando populações de importantes recursos pesqueiros antes numerosas a níveis 

reduzidos e de abundância, e em alguns casos, à ameaça de extinção (MMA, 2010a). Tal 

situação levou a comunidade internacional a efetuar esforços e pactuar normas para 

conservação e exploração racional das regiões costeiras, mares e oceanos, destacando a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar – CNUDM e o capítulo 17 da Agenda 

21, além da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica – CDB. 

Neste cenário, a implementação de sistemas eficazes de unidades de conservação mostra-se 

uma das estratégias de conservação da biodiversidade marinha, uma vez que se bem geridas, 

tais áreas podem manter estoques básicos dos recursos naturais em níveis sustentáveis, 

garantindo a manutenção de processos ecológicos em longo prazo (Bruner et al., 2001; 

Balmford et al. 2002; Hilborn et al. 2004; Pressey et al. 2007). Muitos esforços têm sido 

concentrados para a criação e implementação destas áreas, que apresentam diversas 

categorias de manejo, sendo que no Brasil esses esforços têm como referência a 

implementação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e do Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP (MMA, 2011). 

Entretanto, a despeito da crescente importância que as áreas protegidas vêm ganhando em 

nível internacional, observa-se grande lacuna no estabelecimento destas áreas em ambientes 

costeiros marinhos (Hilborn et al. 2004). Segundo o Programa de Trabalho para Áreas 

Protegidas da Convenção sobre Diversidade biológica – CDB, das mais de 5 mil áreas 

protegidas existentes no mundo, correspondentes a aproximadamente 11% da superfície da 

Terra, apenas 1,3 mil incluem componentes marinhos e costeiros e, ou menos de 1% dos 

oceanos (MMA, 2010a; UICN. et al.; 2011). No caso brasileiro, o estabelecimento de áreas 

protegidas e de outras medidas de proteção à diversidade biológica contida nos ecossistemas 

costeiros e marinhos, demanda ações urgentes face ao ritmo de descaracterização das 

paisagens litorâneas e de depleção dos estoques pesqueiros. Considerando os relatórios e 

diagnósticos produzidos no processo de atualização do documento “Avaliação e ações 

prioritárias para a conservação da biodiversidade da Zona Costeira e Marinha”, executado 

pelo Ministério do Meio Ambiente, de um total de 102 áreas exclusivamente marinhas, 31 
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demandavam medidas de proteção, como a criação de unidades de conservação ou de áreas 

de exclusão de pesca (MMA, 2008). 

Outra questão, refere-se à capacidade das áreas protegidas cumprirem de fato seus objetivos 

de conservação estabelecidos no ato de sua criação (Ludwig et al., 1993; Parrish, 1999; 

Willis et al., 2003). Face ao elevado custo financeiro e administrativo que envolve a criação 

e implementação de UCs, diversos pesquisadores recomendam previamente ao 

estabelecimento de áreas protegidas o emprego de criteriosa análise, de modo a verificar a 

viabilidade de adoção de medidas de ordenamento que apresentam melhor relação de 

custo/benefício para conservação da biodiversidade e resolução de conflitos (ex. 

estabelecimento de acordos de pesca), (Botsford et al., 1997; Halpern et al., 2002). 

De acordo com Ferreira (2011), em uma recente avaliação global da efetividade da gestão 

de 3.080 áreas protegidas pesquisadas, apenas 22% foram consideradas "sólidas", 13% 

"claramente insuficientes", e 65% apresentam uma gestão “básica” (Leverington et al., 

2010). No Brasil, os resultados da avaliação de mais de 400 unidades de conservação (UCs) 

indicam que a maioria dessas áreas apresenta níveis baixos (< 40%) a médios (≥ 40% ≤ 60%) 

de efetividade de gestão (WWF-Brasil et al., 2004; WWF-Brasil et al., 2009 a,b,c; WWF-

Brasil et al., 2011 a,b,c; ICMBio et al., 2011). Dentre os principais entraves à gestão das 

unidades de conservação, encontram-se a ausência de demarcação e desapropriação das 

áreas, a falta e má distribuição dos recursos humanos, as atividades conflitantes no entorno 

e interior das UCs, além da falta de plano de manejo, de recursos humanos e financeiros 

adequados (Leverington et al., 2010; ICMBio et al., 2011). 

Além dos fatores supracitados, destaca-se por oportuno a baixa capacidade gerencial aliada 

à falta de planejamento estratégico em nível de UC, como ponto chave responsável pela 

ineficácia no alcance dos objetivos de conservação propostos no estabelecimento destas 

áreas. Muitas vezes subdimensionada nos principais relatórios de avaliação de efetividade 

da gestão das UCs, o baixo conhecimento gerencial, aliado ao quadro de pessoal reduzido e 

à escassez de recursos financeiros, e falta de critérios de priorização de atividades leva as 

equipes das UCs a se envolverem em um enorme volume de tarefas, não conseguindo 

sistematizar e demonstrar para sociedade os resultados alcançados no emprego deste esforço. 

Neste contexto, o presente estudo apresenta os seguintes objetivos: 
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1.1 - Objetivos. 

1.1.1 – Objetivo Geral. 

Estabelecer um sistema de indicadores ambientais, sociais e econômicos, estruturados na 

abordagem DPSIR (Drivers-Pressures-State-Impact-Response), visando à caracterização e 

ordenamento da atividade de pesca desenvolvida na Área de Proteção Ambiental Costa das 

Algas (APA) e no Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (RVS). 

1.1.2 – Objetivos Específicos. 

 Realizar o levantamento bibliográfico e selecionar indicadores econômicos, sociais 

e ambiantais passíveis de serem aplicados na APA Costa das Algas e no RVS de 

Santa Cruz; 

 Aplicar os indicadores socioambientais selecionados para a área de estudo; 

 Classificar e avaliar a aplicabilidade dos indicadores selecionados de acordo com sua 

natureza representativa no modelo conceitual DPSIR; 

 Identificar prioridades e lacunas apontadas pelo modelo DPSIR no processo de 

ordenamento da atividade pesqueira praticada no interior da APA Costa das Algas e 

RVS de Santa Cruz. 

1.2 - Justificativa. 

Para que se possa alcançar um nível satisfatório de efetividade de gestão em UCs, fazem-se 

necessárias abordagens que promovam a gestão de forma integrada, descentralizada e 

participativa, abarcando os diversos temas de ordem econômica, social e ambiental, e 

propiciando o gerenciamento costeiro integrado destas áreas (Cicin-Sain & Knecht, 1998). 

Neste contexto, o presente estudo representa um esforço acadêmico-científico visando à 

compreensão de como a atividade pesqueira desenvolvida na área de influência da APA 

Costa das Algas e RVS de Santa Cruz exerce pressão sobre estes ambientes, avaliando 

inclusive as causas e consequências da degradação dos recursos naturais, considerando tanto 

a dimensão socioeconômica quanto a ambiental em uma perspectiva integrada, por meio de 

indicadores ambientais, estruturados de forma sistemática, de modo a indicar prioridades e 

lacunas no processo de implementação destas UCs, e propor critérios para mensuração do 

esforço empregado no atendimento destas demandas (Ojeda-Martínez, et al., 2009). 
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Desta forma, por meio da proposição de critérios para mensuração de aspectos diversificados 

da atividade pesqueira, almeja-se com o presente estudo a redução da subjetividade no 

processo de tomada de decisão, possibilitando aos gestores de unidades de conservação a 

utilização de um instrumento consistente de análise situacional. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 - Programas e instrumentos legais relacionados ao ordenamento da zona costeira e 

marinha no Brasil. 

2.1.1 - Acordos internacionais com interface na conservação da zona costeira e marinha. 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar - CNUDM 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM, frequentemente referida 

pelo acrônimo em inglês UNCLOS (de United Nations Convention on the Law of the Sea), 

consiste em um tratado multilateral celebrado sob os auspícios da ONU em Montego Bay, 

Jamaica, em 10 de Dezembro de 1982, que define e codifica conceitos herdados do direito 

internacional costumeiro referentes a assuntos marítimos, como: mar territorial, zona 

econômica exclusiva, plataforma continental e outros; e estabelece os princípios gerais da 

exploração dos recursos naturais do mar, como os recursos vivos, o leito oceânico e seu 

subsolo. A Convenção também criou o Tribunal Internacional do Direito do Mar, 

competente para julgar as controvérsias relativas à interpretação e à aplicação deste tratado. 

O texto do tratado foi aprovado durante a 3ª Conferência das Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar, que se reuniu pela primeira vez em Nova York em dezembro de 1973, contando 

com a participação de mais de 160 Estados. Apesar de assinada pelo governo brasileiro em 

10 de dezembro de 1982 e ratificada pelo congresso nacional em dezembro de 1988, a 

CNUDM só entrou em vigor em 1994, após o depósito do sexagésimo instrumento de 

ratificação, conforme dispõe seu Artigo 308. 

Em linhas gerais a CNUDM fixa o limite exterior do mar territorial em 12 milhas náuticas 

(22 km), definindo-o como uma zona marítima contígua ao território do Estado costeiro e 

sobre a qual se estende a sua soberania. Cria, ademais, uma zona contígua também com 12 

milhas náuticas, dentro da qual o Estado costeiro pode exercer jurisdição com respeito a 

certas atividades como contrabando e imigração ilegal, e uma zona econômica exclusiva 

(ZEE), tendo como limite externo uma linha a 200 milhas náuticas da costa e como limite 

interno a borda exterior do mar territorial, na qual o Estado costeiro tem soberania, no que 

respeita a exploração dos recursos naturais na água, no leito do mar e no seu subsolo. O 

Estado costeiro exerce também jurisdição sobre a zona em matéria de preservação do meio 

marinho, investigação cientifica e instalação de ilhas artificiais (Souza, 1999). 
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Destaca-se que as decisões estabelecidas pela CNUDM foram incorporadas à legislação 

brasileira em 4 de janeiro de 1993, por meio da Lei nº 8.617, tornando, assim, os limites 

marítimos brasileiros coerentes com aqueles preconizados pela Convenção. Desta forma 

pode-se dizer em linhas gerais que a CNUDM representa um grande marco para a 

formulação da legislação ambiental internacional, uma vez que aborda de forma holística o 

tema direito do mar, abarcando não apenas as regras acerca da soberania do Estado costeiro 

sobre as águas adjacentes (e, por oposição, conceitua o alto-mar), mas também as normas a 

respeito da gestão dos recursos marinhos e do controle da poluição. 

Agenda 21. 

Considerada um dos documentos principais da II Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD, mais conhecida como Rio-92 ou Eco-92, 

a Agenda 21 foi adotada por mais de 178 países, reafirmando os objetivos da CNUDM e 

avançando no sentido de orientação aos países em suas agendas ambientais. A Agenda 

reconheceu que “apesar da existência de esforços nacionais, sub-regionais, regionais e 

globais para manejar os recursos marinhos e costeiros, os mesmos não estavam sendo 

capazes de manter o uso sustentável dos recursos marinhos e o meio ambiente costeiro estava 

sendo rapidamente degradado e erodido em várias partes do mundo” (MMA, 2004). 

O capítulo 17 da referida agenda, específico ao tema oceanos, dá especial ênfase à proteção 

de habitats prioritários, como os ecossistemas de recifes de coral, estuários e outras áreas de 

reprodução e criadouros, e clama aos países que trabalhem de maneira integrada para a 

proteção e uso sustentável desses ambientes. Destaca-se que nas recomendações 17.7, 17.8 

(alínea d) e 17.85 do referido capítulo, observa-se a recomendação do estabelecimento e 

gerenciamento de áreas protegidas marinhas e costeiras como instrumento de conservação 

da biodiversidade destes ambientes. 

Destaca-se que no Brasil, para a construção da Agenda 21 nacional foram constituídas 

diversas comissões e grupos de trabalhos interministeriais, com destaque para a Comissão 

de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional - CPDS, vinculada 

ao Ministério do Meio Ambiente, no entanto, os documentos finais elaborados por estas 

comissões contém apenas diretrizes gerais aos tomadores de decisão, havendo portando a 

lacuna na indicação de metas e indicadores de sustentabilidade específicos a serem adotados 

por seus signatários. 
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Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB 

Aberta à adesão durante a II Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento - CNUMAD, a Convenção da Diversidade Biológica - CDB trouxe uma 

série de recomendações aos países que a integram para que viabilizem ações destinadas à 

conservação e ao uso sustentável da biodiversidade. Em linhas gerais, a CDB propõe regras 

para assegurar a conservação da biodiversidade, o seu uso sustentável e a justa repartição 

dos benefícios provenientes do uso econômico dos recursos genéticos, respeitada a soberania 

de cada nação sobre o patrimônio existente em seu território (MMA, 2010b). 

Conforme explicitado em MMA (2010c), ao longo de suas conferências (que recebem a 

denominação de Conferência das Partes - COP1), a CDB aprovou decisões direta e 

indiretamente relacionadas à conservação da biodiversidade marinha e costeira em âmbito 

mundial. De maneira sintética pode-se resumir as referidas decisões da seguinte forma: 

 2ª Conferência das Partes - COP 2, realizada em Jacarta (Indonésia, 1995): com base 

em estudos sobre as ameaças e a destruição dos ecossistemas costeiros e marinhos, 

as partes reconheceram a necessidade de elaborar e implantar um programa 

especifico para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade nessas regiões, 

aprovando a Decisão II/10, conhecida como Mandato de Jacarta sobre 

Biodiversidade Marinha e Costeira; 

 4ª Conferência das Partes - COP 4, realizada em Bratislava (Eslováquia, 1998): as 

partes aprovaram a criação de um plano de trabalho específico para a conservação e 

o uso sustentável da biodiversidade marinha e costeira (Decisão IV/5), com o 

objetivo de apoiar a implementação do Mandato de Jacarta no âmbito nacional, 

regional e global; 

 7ª Conferência das Partes - COP 7, realizada em Kuala Lumpur (Malásia, 2004): as 

partes aprovaram a criação do Programa de Trabalho sobre Áreas Protegidas 

(Decisão VII/28), sugerindo metas e atividades, a serem executadas pelas partes e 

pela secretaria executiva da CDB, com finalidade de se estabelecer e manter sistemas 

                                                           
1 A Conferência das Partes - COP é o órgão supremo decisório no âmbito da Convenção sobre Diversidade 
Biológica - CDB. As quatro primeiras reuniões da COP foram realizadas anualmente. A partir da quinta 
reunião, a COP passou a se reunir de dois em dois anos. Trata-se de reunião de grande porte que conta com 
a participação de delegações oficiais dos 188 membros da CDB (187 países e um bloco regional), observadores 
de países não-parte, representantes dos principais organismos internacionais (incluindo os órgãos das Nações 
Unidas), organizações acadêmicas, organizações não-governamentais, organizações empresariais, lideranças 
indígenas, imprensa e demais observadores (MMA, 2010c). 
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nacionais e regionais de áreas protegidas abrangentes, eficazmente administrados e 

ecologicamente representativos; 

 8ª Conferência das Partes - COP 8, realizada em Curitiba (Brasil, 2006): aprovada 

recomendação de avaliações nacionais da implementação das decisões e metas para 

conter a perda de biodiversidade mundial. Destaca-se que foi a partir da COP 8 que 

CDB passou a expressar maior preocupação com a conservação dos oceanos de todo 

o mundo, fornecendo critérios técnicos e científicos à ONU com o intuito de que as 

partes possam avançar no estabelecimento de áreas marinhas protegidas além de suas 

respectivas jurisdições nacionais; 

 9ª Conferência das Partes - COP 9, realizada em Bonn (Alemanha, 2008): foram 

aprovados os critérios científicos para a identificação de áreas marinhas sensíveis; 

 10ª Conferência das Partes - COP 10, realizada em Nagoya (Japão, 2010): as partes 

discutiram os resultados dos diagnósticos nacionais de implementação da CDB, 

apresentados sob a forma do 3º Relatório Global da Biodiversidade - GBO3. 

Aprovação do Novo Plano Estratégico para Biodiversidade 2011 – 2020 (Decisão 

X/2), contendo 20 novas metas de conservação da biodiversidade para 2020, 

conhecidas como “Metas de Aichi”. Por fim, aprovada a realização de Workshops 

Científicos Regionais visando à identificação de “áreas biológicas e ecologicamente 

sensíveis” – EBSA, prioritárias para a conservação dos oceanos em uma escala 

global; 

 11ª Conferência das Partes - COP 11, realizada em Hyderabad (Índia, 2012): 

apresentado painel contendo sugestão de áreas EBSA distribuídas globalmente 

(Decisão XI/17). Destaque para a indicação do Banco de Abrolhos e da Cadeia de 

Montes Submarinos Vitória – Trindade como áreas extremamente relevantes para 

conservação. Apresentadas considerações sobre a importância dos instrumentos de 

pesca sustentável na conservação da biodiversidade marinha. Reconhecimento da 

importância dos instrumentos de Planejamento Espacial Marinho (MSP), para 

conservação da Biodiversidade (Decisão XI/18). Discutidos os impactos negativos 

das atividades humanas sobre a biodiversidade marinha e costeira com destaque para: 

(i) aprovação de um plano de trabalho específico para monitoramento do processo 

de branqueamento de recifes de corais; (ii) reconhecimento dos impactos decorrentes 

da geração antrópica de ruído subaquático; (iii) apresentado os progressos realizados 

no processo de revisão de procedimentos para monitoramento e avaliação dos 
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impactos da acidificação dos oceanos; (iv) discutido os impactos decorrentes da 

geração e disposição de lixo marinho. 

Incorporando essas decisões em âmbito nacional o Ministério do Meio Ambiente estabeleceu 

alguns mecanismos para a implantação das resoluções acordadas na CDB, com destaque 

para o estabelecimento do Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Diversidade 

Biológica - PROBIO, criado em 1996 contando com recursos do Fundo Global de Meio 

Ambiente (Global Environmental Facility – GEF). 

O PROBIO foi o responsável pela elaboração dos documentos de avaliação e ações 

prioritárias para a conservação da biodiversidade dos cinco biomas brasileiros, elaborados 

em workshops que tiveram a presença de diversos especialistas de cada área temática em 

questão, com a finalidade de orientar a formulação e implementação de políticas públicas, 

programas, projetos e atividades, sob a responsabilidade do governo federal, para dar 

efetividade aos objetivos da CDB no Brasil (Prates, 2003). 

Os mapas, recomendações e demais resultados decorrentes desse projeto, incluindo as 

conclusões da atualização feita em 2006, foram consolidados em um documento final 

publicado pelo MMA e aprovados por meio da Portaria MMA n o 9, de 23 de janeiro de 

2007. Denominado “Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de 

Benefícios da Biodiversidade Brasileira: Atualização – Portaria MMA n° 9, de 23 de janeiro 

de 2007” (MMA, 2010c). 

2.1.2 - Legislação e políticas de ordenamento e conservação para a zona costeira e marinha 

no Brasil. 

Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM. 

As diretrizes gerais para a Política Nacional para os Recursos do Mar – PNRM foram 

definidas em 1980, antes, portanto, da aprovação dos atos legais que demandaram do poder 

público ações para a proteção do meio ambiente costeiro e marinho (MMA, 2010c). As 

alterações jurídicas ocorridas desde então em função, especialmente, da entrada em vigor da 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar - CNUDM, em novembro de 1994, 

levaram o Governo Federal a editar o Decreto nº 5.377, de 23 de fevereiro de 2005, visando 

sua atualização. 

Em linhas gerais o Decreto nº 5.377/05 estabelece que a PNRM tem por finalidade orientar 

o desenvolvimento das atividades que visem à efetiva utilização, exploração e 
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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. 

Elaborada e coordenada pela Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - CIRM, a 

PNRM fixa medidas essenciais à integração do mar territorial e da plataforma continental ao 

espaço brasileiro e à explotação racional dos oceanos, compreendo, aí, os recursos vivos, 

minerais e energéticos da coluna d’água, solo e subsolo, que representem interesse para o 

desenvolvimento econômico e social do país e para segurança nacional. A PNRM é 

implementada por meio de planos (conhecidos como Planos Setoriais para Recursos do Mar 

- PSRM), entre os quais está o PNGC, e por programas plurianuais elaborados pela CIRM, 

que se desdobram em projetos específicos e constituem os documentos básicos de trabalho. 

Ao longo das seis primeiras versões do PSRM, o foco esteve centrado na geração de 

conhecimento sobre o ambiente marinho e no uso sustentável das riquezas ali existentes. O 

VII PSRM, que vigorou de 2008 a 2011, especificamente, ressaltou a dimensão 

socioeconômica e a qualidade do ambiente marinho, o reconhecimento do papel dos oceanos 

nas mudanças climáticas e a necessidade de articulação do governo, da comunidade 

científica, da iniciativa privada e da sociedade para contemplar o aproveitamento sustentável 

dos recursos do mar. 

O VIII PSRM, em vigor de 2012 a 2015, guarda estreita relação com o novo programa 

temático "Mar, Zona Costeira e Antártida" e outras políticas e planos de governo federal; 

introduz novo modelo de gestão participativa e integrada dos diversos Ministérios, 

instituições de pesquisa, comunidade científica e iniciativa privada; estimula a integração 

das Ações; destaca a importância da disponibilização de dados para a sociedade; prioriza a 

conservação e aproveitamento dos recursos naturais marinhos; enfatiza a qualificação de 

recursos humanos e a experiência embarcada; e tem uma preocupação com os recursos 

naturais presentes na Zona Costeira. 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. 

Em consonância com o Art. 8° da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, que 

recomenda aos países signatários o estabelecimento de um sistema nacional de áreas 

protegidas, ou áreas onde medidas especiais sejam tomadas para conservar a diversidade 

biológica, o governo brasileiro instituiu em 18 de julho de 2000 por meio da Lei n° 9.985, 
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que regulamenta os incisos I, II, III, VII do artigo 225 da Constituição federal de 1988, o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC. 

Em linhas gerais, o SNUC estabelece critérios para criação, implantação e gestão de 

Unidades de Conservação – Ucas, cujo conceito apresenta-se disposto no Art. 2º, Inciso I, 

dessa lei, conforme segue: 

“I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. 

O SNUC é composto pelo conjunto das unidades de conservação criadas por ato do Poder 

Público em seus três níveis, cabendo sua gestão, no caso das unidades federais, ao Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (autarquia federal vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente), sendo as demais UCs geridas pelos órgãos estaduais e 

municipais específicos. Convém destacar que o SNUC estabelece que todas as unidades de 

conservação devem ter um plano de manejo, com um zoneamento interno das atividades a 

serem desenvolvidas, a ser elaborado em até cinco anos após sua criação. Alguns de seus 

artigos foram regulamentados pelo Decreto n o 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

Com base em características específicas, o SNUC apresenta um conjunto de 12 categorias 

de Unidades de Conservação organizadas em torno de dois grupos distintos: (i) as unidades 

de conservação de uso sustentável; e (ii) as unidades de conservação de proteção integral. 

As unidades de conservação de uso sustentável têm o objetivo de compatibilizar a 

conservação com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. Este grupo é 

composto pelas categorias: (i) Área de Proteção Ambiental; (ii) Área de Relevante Interesse 

Ecológico; (iii) Floresta Nacional; (iv) Reserva Extrativista; (v) Reserva de Fauna; (vi) 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável; (vii) e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural, como o próprio nome indica, são 

constituídas apenas por propriedades privadas, ao passo que as Áreas de Proteção Ambiental 

e Áreas de Relevante Interesse Ecológico tanto podem ser constituídas por propriedades 

privadas ou públicas; e por fim as demais, apenas por terras de domínio público. Destaca-se 
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que cada uma dessas categorias – que, por definição, são habitadas ou manejadas por 

populações humanas – tem finalidades diferentes. 

As unidades de conservação de proteção integral, têm o objetivo básico de preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais. O grupo das unidades 

de proteção integral engloba as seguintes categorias de manejo: (i) Estação Ecológica; (ii) 

Reserva Biológica; (iii) Parque Nacional; (iv) Monumento Natural; e (v) Refúgio de Vida 

Silvestre. Destaca-se que todas as unidades de proteção integral devem ser constituídas em 

áreas de domínio público, embora duas categorias – Monumento Natural e Refúgio de Vida 

Silvestre – possam também ocupar áreas particulares. 

A definição da categoria de manejo de uma unidade de conservação decorre dos estudos 

feitos no processo de criação ou por demanda de segmentos da sociedade, devido às 

características e alternativas locais para a conservação dos recursos naturais. 

Conceitualmente, as unidades pertencentes ao grupo de proteção integral, altamente 

restritivas quanto ao uso dos recursos naturais, têm potencial para conferir maior efetividade 

ao objetivo de conservação da biodiversidade quando comparadas às de uso sustentável. 

Analisando os dados do CNUC2, atualizados até 27/10/2014, pode-se verificar como está 

composto o sistema brasileiro de UCs (Tabela 1). De maneira sintética observa-se que o 

sistema é predominantemente composto por UCs pertencentes ao grupo de Uso Sustentável 

que abrangem 66% da área total de unidades de conservação brasileiras (n = 1.022.829 ha). 

Fatores de ordem administrativa econômica ocasionam a referida distribuição, uma vez que 

UCs de Uso Sustentável em linhas gerais por serem mais permissivas e causarem menos 

entraves ao desenvolvimento de atividades econômicas, apresentam menor resistência da 

sociedade para serem criadas. 

Considerando as categorias de manejo previstas no SNUC observa-se a predominância em 

área das seguintes categorias de UCs: (i) APAs, representando 29,7% da área total protegida 

sob a forma de UCs (n = 460.563 ha); seguido por (ii) Parques (Nacionais, Estaduais e 

Municipais), com 22,4% (n = 348.082 ha); e (iii) Florestas (Nacionais, Estaduais e 

Municipais), representando 29,7% do total de áreas protegidas (n = 460.563 ha). 

                                                           
2 O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) é um sistema integrado de banco de dados com 
informações padronizadas das UCs geridas pelos três níveis de governo e por particulares. Conforme 
estabelecido no artigo 50 da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o SNUC, compete ao Ministério do Meio 
Ambiente organizar e manter o CNUC. 
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Tabela 1: Panorama do número e área de unidades de conservação brasileiras representadas por cada categoria de manejo proposta no SNUC. 

Fonte: CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizado com dados até 27 de outubro de 2014. 

Grupo / Categoria 
Esfera Política 

TOTAL 
Nacional Estadual Municipal 

Proteção Integral N° Área (Km2) N° Área (Km2) N° Área (Km2) N° Área (Km2) % Área 

Estação Ecológica 32 74.691 58 47.513 1 9 91 122.213 7,9% 

Monumento Natural 3 443 28 892 9 68 40 1.403 0,1% 

Parque Nacional / Estadual / Municipal 71 252.978 195 94.888 92 216 358 348.082 22,4% 

Refúgio de Vida Silvestre 7 2.017 24 1.729 1 22 32 3.768 0,2% 

Reserva Biológica 30 39.034 23 13.449 7 77 60 52.560 3,4% 

TOTAL Proteção Integral 143 369.163 328 158.471 110 392 581 528.026 34,0% 

Uso Sustentável N° Área (Km2) N° Área (Km2) N° Área (Km2) N° Área (Km2) % Área 

Floresta Nacional / Estadual / Municipal 65 163.913 39 136.053 0 0 104 299.966 19,3% 

Reserva Extrativista 62 124.362 28 20.208 0 0 90 144.570 9,3% 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 2 1026 29 110.090 5 176 36 111.292 7,2% 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 

Área de Proteção Ambiental 32 100.101 185 334.898 74 25.564 291 460.563 29,7% 

Área de Relevante Interesse Ecológico 16 447 25 443 7 32 48 922 0,1% 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 634 4.831 145 685 1 0 780 5.516 0,4% 

TOTAL Uso Sustentável 811 394.680 451 602.377 87 25.772 1.349 1.022.829 66,0% 

TOTAL GERAL 954 763.843 779 760.848 197 26.164 1.930 1.550.855 100% 
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Conforme explicitado na Tabela 2, considerando apenas o bioma marinho, a conclusão é de 

que apenas 54.057 Km2 (que representa apenas 1,52% de todo o bioma no Brasil), estão 

protegidos por 156 unidades de conservação, tanto de proteção integral quanto de uso 

sustentável. De maneira análoga, a partir dos dados publicados por MMA 2010c, 

considerando os ambientes costeiros, observa-se que 44.816 Km2 (que representa 29,7% da 

zona costeira), são protegidos sob a forma de unidades de conservação. 

Agregando-se os dados pode-se inferir que apenas 3,14% das áreas marinhas e costeiras 

brasileiras são protegidas sob a forma de unidades de conservação. O referido panorama está 

muito aquém da meta de conservação da biodiversidade assumida pelo Brasil no âmbito da 

CDB3, que recomenda até 2020 a proteção de pelo menos 10% do bioma costeiro e marinho. 

Tabela 2: Área do bioma marinho protegida por unidades de conservação. Fonte: 

CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc. Atualizado com dados até 27/10/2014. 

Grupo / Categoria TOTAL 

Proteção Integral N° Área (Km2) % Área % Área do bioma 

Estação Ecológica 7 138 0,3% 0,00% 

Monumento Natural 3 1 0,0% 0,00% 

Parque Nacional / Estadual / Municipal 38 3.859 7,1% 0,11% 

Refúgio de Vida Silvestre 5 183 0,3% 0,01% 

Reserva Biológica 8 557 1,0% 0,02% 

TOTAL Proteção Integral 61 4.738 8,8% 0,13% 

Uso Sustentável N° Área (Km2) % Área % Área do bioma 

Floresta Nacional / Estadual / Municipal 0 0 0,0% 0,00% 

Reserva Extrativista 21 5.484 10,1% 0,15% 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 5 55 0,1% 0,00% 

Reserva de Fauna 0 0 0,0% 0,00% 

Área de Proteção Ambiental 64 43.776 81,0% 1,23% 

Área de Relevante Interesse Ecológico 4 4 0,0% 0,00% 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 1 0 0,0% 0,00% 

TOTAL Uso Sustentável 95 49.319 91,2% 1,39% 

TOTAL GERAL 156 54.057 100% 1,52% 

                                                           
3 Conforme Resolução CONABIO n° 06/2013, que dispõe sobre as metas nacionais de biodiversidade 2011 – 
2020: Meta 11 - Até 2020, serão conservadas, por meio de UCs previstas na Lei do SNUC e outras categorias 
de áreas oficialmente protegidas, como APPs, Reservas Legais e Terras Indígenas com vegetação Nativa, pelo 
menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos biomas terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras, 
principalmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços ecossistêmicos, assegurada e 
respeitada a demarcação, regularização e a gestão efetiva e equitativa, visando a garantir a interligação, 
integração e representação ecológica em paisagens terrestres e marinhas mais amplas. 
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Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP. 

Com a finalidade de atender os objetivos propostos no Programa de Trabalho sobre Áreas 

Protegidas da CDB (Decisão VII/28), aprovado durante a COP 7, o governo brasileiro 

aprovou por meio do Decreto n° 5.758/2006, o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas – PNAP, definindo princípios, diretrizes e ações para o estabelecimento de um 

sistema abrangente de áreas protegidas, ecologicamente representativo, efetivamente 

manejado, integrado a áreas terrestres e marinhas mais amplas, até 2015. 

Conforme apresentado em MMA (2010c), a formulação do PNAP contou com a participação 

de especialistas, gestores de unidades de conservação e lideranças de organizações da 

sociedade civil e de movimentos sociais, discutindo ações para a Zona Costeira e Marinha, 

incluindo o estabelecimento de unidades de conservação como medida para realizar a gestão 

da atividade pesqueira. Considerando os problemas que afetam essa região no país e, 

especialmente, a sub-representação de ecossistemas marinhos no SNUC, o grupo apresentou 

um conjunto de princípios, diretrizes e estratégias para proteger a área costeira e marinha, 

onde se destacam: 

 A criação e gestão de áreas protegidas na Zona Costeira e Marinha deve visar não só 

a conservação da biodiversidade, mas também a recuperação dos estoques 

pesqueiros; 

 O sistema deve ser representativo, protegendo amostras da diversidade de 

ecossistemas que caracterizam essa região do país; 

 O percentual final de cada ecossistema costeiro e marinho a ser protegido deverá ser 

definido após a realização de estudos de representatividade; 

 O desenho das áreas protegidas deve observar um gradiente de pressões, ameaças e 

conflitos existentes entre a costa e a zona econômica exclusiva, com um mapeamento 

das prioridades. 

Desta forma, pode-se dizer de maneira sintética que em relação à conservação dos ambientes 

costeiros e marinhos brasileiros, o PNAP apresenta duas diretrizes principais a saber: (i) o 

sistema representativo de áreas costeiras e marinhas deve ser formado por uma rede de áreas 

altamente protegidas, integrada a uma rede de áreas de uso múltiplo; e (ii) as áreas protegidas 

costeiras e marinhas devem ser criadas e geridas visando compatibilizar a conservação da 

diversidade biológica com a recuperação dos estoques pesqueiros. 
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Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC 

A relevância econômica, ambiental e social da Zona Costeira e das áreas marinhas sob 

jurisdição brasileira levou o poder público, nos últimos 20 anos, a propor normas e a 

estruturar políticas públicas destinadas à sua gestão. A primeira dessas normas foi a Lei n° 

7.661, de 16 de maio de 1988, que, sancionada no contexto da redemocratização do país, 

determina a elaboração do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) com o 

objetivo de “orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira, de forma a 

contribuir para elevar a qualidade da vida de sua população, e a proteção do seu patrimônio 

natural, histórico, étnico e cultural”. 

Ao instituir o PNGC, a Lei nº 7.661/88 conceitua a Zona Costeira como “o espaço geográfico 

de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo 

uma faixa marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano”, a ser “elaborado e, 

quando necessário, atualizado por um Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM)”, órgão subordinado à 

Marinha do Brasil. Após aprovado, o PNGC deveria integrar a Política Nacional para os 

Recursos do Mar e a Política Nacional do Meio Ambiente e contar, para sua implementação, 

“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)”. 

A primeira versão do PNGC foi aprovada em 1990, tendo sido posteriormente revisada entre 

1995 e 1997 e, finalmente, regulamentada pelo Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004. 

Esse decreto define, enfim, os limites da Zona Costeira esboçados pela Lei nº 7.661/88: 

reitera a descrição da faixa marítima como o “espaço que se estende por 12 milhas náuticas, 

medido a partir das linhas de base 5 compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar 

territorial”, e conceitua a faixa terrestre como o “espaço compreendido pelos limites dos 

Municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes. 

2.2 - Indicadores nas políticas públicas: conceito e suas propriedades. 

Segundo Prates (2003), os últimos trinta anos testemunharam uma proliferação global do 

número de áreas protegidas, tanto terrestres quanto marinhas. Entretanto, a despeito do 

emprego de todos os esforços de criação destas áreas protegidas, ainda nos deparamos com 

as seguintes perguntas: E agora? Essas áreas estão realmente servindo aos propósitos para 

os quais foram criadas? Os esforços empreendidos foram suficientes? 
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Para responder a estas perguntas a avaliação do manejo das unidades de conservação surge 

como um importante aspecto de sua gestão. Conhecendo a situação em que se encontram as 

ações e os diversos componentes sócio ambientais destas áreas, será mais fácil para a 

administração da UC tomar decisões com o conhecimento claro dos problemas e suas causas 

(Faria, 2004). Neste contexto a utilização de indicadores ajudam a compreender realidades 

complexas, mostra-se de extrema serventia para os tomadores de decisão. 

Tal fato não se aplica apenas no manejo de unidades de conservação, informações contidas 

em diversas iniciativas internacionais de desenvolvimento de indicadores ambientais e de 

desenvolvimento sustentável indicam uma crescente tendência mundial à medição de 

aspectos de qualidade de vida da população por intermédio da utilização de indicadores 

sociais, econômicos, ambientais e de governança (Tabela 3). 
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Tabela 3: Principais iniciativas internacionais de desenvolvimento de indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável. Fonte: adaptado 

e atualizado a partir de Segnestam (2002): 

ORGANIZAÇÃO/ANO 

Sistema de indicadores 

Estrutura analítica: Categorias de 

indicadores 
Comentários: foco e objetivos 

OECD/1993 

OECD Core Set of Environmental 

Indicators. 

PSR x indicadores socioeconômicos, 

setoriais e de contexto. 

O referido documento sugere a utilização de 50 indicadores ambientais para 

medir progresso ambiental. 

UN-DSD/CSD/1996 

CSD Working List of Indicators of 

Sustainable Development. 

DSR x capítulos da Agenda 21 

Proposição de 134 indicadores de desenvolvimento sustentável, e fichas 

metodológicas para tornar os indicadores acessíveis aos agentes de decisão em 

âmbito nacional. 

UN-DSD/CSD/1999 

CSD Theme Indicator Framework. 

Estrutura temática (indicadores 

econômicos, ambientais, sociais e 

institucionais) 

Proposição de 57 indicadores de desenvolvimento sustentável, arranjados em 15 

temas e 38 subtemas. 

WORLD BANK/1999 

World Bank Environmental Performance 

Indicators. 

Input-output-impact x temas ambientais 
Documento com diretrizes de monitoramento e avaliação dos efeitos ambientais 

(desempenho) de atividades e projetos apoiados pelo World Bank. 

UN-DSD/2001 

Indicators of Sustainable Development  

Framework and Methodologies. 

Estrutura temática 
Os temas propostos são inspirados na Agenda 21 – aprovada na Conferência das 

Nações Unidas em 1992. 

EUROSTAT/2002 

Energy and Environmental Indicators. 
DPSIR 

Sugere a adoção de 80 indicadores ambientais (relacionados a energia) 

respondem à demanda do Conselho de Energia da União Européia feita em 1999 

e dados agregados, calculados para os 15 países da EU com séries de dados até 

2000. 

IBGE/2004  

Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Não definida 

O projeto do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem como 

referência o “Livro Azul” publicado pela UN-DSD (2001) e as recomendações 

adicionais posteriores, adaptando seu conteúdo às particularidades brasileiras. 

EEA/2005 

EEA Core Set of Indicators Guide. 
DPSIR 

37 indicadores englobam 6 temas ambientais e 4 setores e formam uma base 

estável para subsidiar políticas ambientais. 

UNITED NATIONS/2005 

Millenium Development Goal Indicators. 
Não definida 

Os indicadores estão estruturados Segundo os 8 objetivos e as 18 metas 

definidas na Declaração do Milênio das Nações Unidas e pretendem monitorar a 

sua evolução até 2015. NO Brasil os 8 Objetivos foram organizados em 29 

metas e 91 indicadores. 
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Tabela 3 (continuação): Principais iniciativas internacionais de desenvolvimento de indicadores ambientais e de desenvolvimento sustentável. 

Fonte: adaptado e atualizado a partir de Segnestam (2002): 

ORGANIZAÇÃO/ANO 

Sistema de indicadores 

Estrutura analítica: Categorias de 

indicadores 
Comentários: foco e objetivos 

CEPAL/2005 

Indicadores de Desarrollo Sostenible en 

América Latina y El Caribe 

Sistema sócioecológico integrando os 

subsistemas: ambiental, social, 

institucional e econômica 

Busca medir e avaliar o progresso dos países da região segundo modelo 

conceitual Sócioecológico aplicado à escala nacional, regional e local. Os 

indicadores são de 2 tipos: de desempenho ou sustentabilidade do subsistema. 

DEFRA/2005 

UK Framework Indicators In One Future 

different paths: The UK´s shared 

framework for sustainable development. 

Não definida 

A estratégia do governo do Reino Unido inclui um conjunto de 20 indicadores-

chave que permitem avaliar o progresso obtido nas áreas prioritárias estipuladas. 

Os indicadores são avaliados e publicados nos Pocket Books, na página WEB e 

nos folhetos Barometer Leaflet. 

JSF/2005 

Japan for Sustainability Indicators 
Matriz de indicadores 

Os indicadores são estruturados de acordo com as dimensões do 

desenvolvimento sustentável e de acordo com 5 composições de valor que 

traduzem a definição de desenvolvimento sustentável. 

SIDS PORTUGAL/2007 

Sistema de Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável. 

Modelos PSR e DPSIR 

Apresenta os indicadores agrupados por área temática (setor e tema, 

respectivamente), sendo que a partir da revisão do trabalho, em 2005, novos 

setores foram incluídos. 

UNITED NATIONS/2007 

Indicators of Sustainable Development: 

Guidelines and Methodologies. 

Estrutura temática-sub-temática 
Apresenta um conjunto de 50 indicadores-chave, extraídos de um conjunto 

maior de 96 indicadores. 
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Os indicadores tanto podem informar o progresso em direção a uma determinada meta (por 

exemplo: erradicação da pobreza), como também podem ser entendidos como um recurso 

que deixa mais perceptível uma tendência ou um fenômeno que não seja imediatamente 

detectável pela sociedade (Hammond et. al., 1995). Neste cenário, merecem destaque os 

trabalhos de desenvolvimento e organização de indicadores executados pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE4 e pela Organização das Nações 

Unidas – ONU. 

A OECD é reconhecida internacionalmente no desenvolvimento e uso de indicadores de 

sustentabilidade, e seu trabalho é adotado globalmente como base teórica para as principais 

iniciativas acerca do tema, em particular seu modelo conceitual Pressão – Estado – Resposta, 

frequentemente referido pelo acrônimo em inglês PSR (de Pressure – State – Response). 

Neste cenário destaca-se que atualmente a OECD, mantém diversos acordos de cooperação 

contínua com variadas organizações, com destaque para (OECD, 2003): 

 Organização das Nações Unidas – ONU, incluindo: a Divisão Estatística das Nações 

Unidas - UNSD5; Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

– UN-CSD6; e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA; 

 Banco Mundial; e  

 União Europeia - UE, incluindo: a Comissão Europeia; o Gabinete de Estatísticas da 

União Europeia – EUROSTAT7; e a Agência Europeia do Meio Ambiente - EEA8. 

Por sua vez, o trabalho da ONU no desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade teve 

seu marco inicial na Rio-92, oportunidade em que as Nações Unidas reconheceram o 

emprego de indicadores como importante ferramenta de auxílio aos países signatários na 

formulação de melhores decisões relacionadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável 

definidos no âmbito da Agenda 21. Com o objetivo de assegurar o acompanhamento da 

Conferência e de monitorar e relatar a implementação dos acordos ali firmados, foi criada a 

no âmbito das Nações Unidas a Comissão para o Desenvolvimento Sustentável – UN-CSD 

(ONU-DESA, 2007). 

                                                           
4 Para fins de padronização de nomenclatura longo desta dissertação a OCDE será referida ao pelo seu 
acrônimo em inglês OECD (de Organization for Economic Cooperation and Development). 
5 Referida pela sigla em inglês UNSD (de United Nations Statistics Division). 
6 Referida pela sigla em inglês UN-CSD (de United Nations Commission for Sustainable Development). 
7 Referido pelo acrônimo em inglês EUROSTAT (de Statistical Office of the European Community). 
8 Referida pela sigla em inglês EEA (de European Environmnet Agency). 
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Esta comissão realizou entre 1995 e 2000 um amplo trabalho de compilação de indicadores 

de sustentabilidade, e propôs uma lista flexível contendo 134 indicadores que poderiam ser 

selecionados pelos países signatários de acordo com prioridades, anseios e metas nacionais 

(EUROSTAT, 2001). O processo de trabalho da comissão se fundamentou em informações 

existentes como o conjunto de indicadores publicados pela OECD em 1993 (OECD, 1993a), 

bem como demais publicações de diversas organizações e especialistas no assunto. 

Desta forma, o documento produzido pela UN-CSD, intitulado: “Indicators of Sustainable 

development: Guidelines and Methodologies”, apresentou a estrutura analítica proposta pela 

OECD denominada: Driving forces-State-Response (DSR), proposta para a organização de 

um conjunto de indicadores (disponibilizados para países-membro), explicitando o 

posicionamento da UN-CSD no que se refere ao desenvolvimento de indicadores de 

desenvolvimento sustentável (ONU-DESA, 2007). 

2.2.1 – Indicadores ambientais: conceito, utilidade, aplicações e limitações. 

Segundo Andersen (2004), indicadores são instrumentos utilizados para monitorar situações 

e fenômenos complexos, permitindo a seu usuário um diagnóstico objetivo da realidade 

local, fornecendo informações de uma maneira mais simples, e mais facilmente 

compreensível do que as estatísticas, por vezes complexas, ou outros tipos de dados 

econômicos ou científicos. Assim, o significado um indicador se estende além do que é 

realmente medido para um fenômeno maior de interesse (EEA, 1999). 

Todavia mesmo sendo um modelo da realidade, os indicadores não podem ser considerados 

a própria realidade, e como tal devem ser observados com cautela pelos tomadores de 

decisão, uma vez que nem sempre os indicadores são analiticamente legítimos e construídos 

dentro de uma metodologia coerente de medição (Bellen, 2005). 

Hamond et. al. (1995), consideram três as funções essenciais dos indicadores: 

 Quantificar: ao quantificar a informação, permitem que seu significado torne-se 

explícito e mensurável. No entanto, deve ficar claro que um indicador não é um 

número – apesar de esta ser uma acepção frequentemente utilizada - e sim uma 

variável para a qual pode ser medido ou atribuído um valor; 

 Simplificar: segundo a OECD (2003), uma das principais virtudes no uso de 

indicadores consiste na redução do número de medidas e parâmetros necessários para 

descrever determinada situação. Consequentemente, o número de indicadores e o 
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nível de detalhamento devem ser limitados. Entretanto, deve-se atentar para o risco 

de simplificação excessiva e a perda de informações essenciais. Um índice único ou 

um número demasiadamente pequeno de indicadores pode ser insuficiente para 

prover a informação necessária ou pode incorrer em dificuldades metodológicas que 

crescem com o nível de agregação de informações. Desta forma, ao selecionar um 

indicador ou ao se construir um índice, tal como quando se utiliza um parâmetro 

estatístico, se ganha em clareza e operacionalidade o que se perde em detalhe da 

informação (Segnestam, 2002). 

 Comunicar: como medidas quantitativas, qualitativas ou descritivas, os indicadores 

são usados para ilustrar e comunicar fenômenos complexos de forma simplificada, 

incluindo as tendências e o progresso ao longo do tempo. Por esta razão, indicadores 

podem revelar informações e descrever situações para a compreensão de questões de 

maior interesse e relevância, tornando evidentes aspectos que não seriam 

imediatamente perceptíveis (EEA, 1999). 

Desta forma, os indicadores, quando combinados com metas para o desempenho futuro, 

mostram como as atuais políticas estão efetivamente ajudando na melhoria de condições de 

determinado fator, e quão longe estes fatores ainda encontram-se das metas a serem 

alcançadas, sinalizando num eventual cenário de estagnação ou piora destes fatores, a 

indicação de busca por melhores respostas (EEA, 2005; Pintér et. al., 2005). 

Indicadores derivados de dados são, em geral, a ferramenta inicial para analisar mudanças 

sociais ou ambientais. Como ferramentas analíticas são considerados importantes por várias 

razões (Segnestam, 2002): (i) ao produzir informações podem ser usados como base para 

avaliações e, portanto (ii) contribuir para a formulação de políticas públicas e (iii) facilitar a 

interpretação de dados e a comunicação da informação à diferentes grupos da sociedade. 

As pirâmides de informação (Figura 1) ilustram a relação entre dados, indicadores e índices 

e o sentido da agregação dos dados, revelando, no entanto, uma grande limitação prática 

quanto ao uso de indicadores: a disponibilidade, qualidade e confiabilidade de dados. Afinal, 

a qualidade dos indicadores e a informação que produzem dependem dos dados dos quais 

derivam (Segnestam, 2002). 
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Figura 1: Pirâmide de informação: teoria e a realidade da disponibilidade de informação 

de acordo com tipos de público alvo. Fonte: (Segnestam, 2002) - adaptado. 

Desta forma o sucesso na utilização de indicadores está condicionado à robustez conceitual 

empregada em sua concepção, observando os critérios de escolha das variáveis a serem 

representadas, assim como a relevância de sua utilização. Entretanto quais são os critérios 

que devem ser observados no processo de na escolha de indicadores? 

Com a finalidade de responder a esta pergunta Jannuzzi (2005), sugere que a escolha de 

indicadores para o uso em formulações ou avaliação de políticas públicas deve se pautar por 

propriedades específicas (elencadas na Tabela 4), para que essas deem aderência ao sistema 

de indicadores a ser implementado. Dadas as características do sistema de produção de 

estatísticas públicas no Brasil, é muito raro dispor-se de indicadores sociais que gozem 

plenamente de todas as propriedades listadas na tabela anterior. Desta forma, o importante é 

que a escolha dos indicadores seja fundamentada na avaliação crítica das propriedades 

anteriormente discutidas e não simplesmente em sua tradição de uso. 

Segundo Meadows (1998), apesar de importante instrumento de apoio à tomada de decisão, 

indicadores por si não são capazes de promover a melhoria de desempenho. O 

estabelecimento de metas de desempenho e desempenhos de referência (benchmarks) são 

necessários para que se possa avaliar qualquer progresso em matéria de sustentabilidade e 

calibrar a análise. Desta forma torna-se possível a alocação apropriada de recursos para 

alcançar a meta desejada. 
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Tabela 4: Propriedades de aderência de indicadores para a avaliação e formulação de 

políticas públicas. Fonte: Jannuzzi (2005): 

Propriedade Descrição 

Relevância para a agenda político social. 
Capacidade do indicador responder à demanda de 

monitoramento da agenda governamental. 

Validade de representação do conceito1. 

Capacidade do indicador aproximar-se quanto 

possível do conceito abstrato ou da demanda 

política que lhes deram origem. 

Confiabilidade da medida. 

Consiste no conjunto de atributos que legitimam o 

uso do indicador dando veracidade dos dados 

coletados. 

Cobertura populacional e territorial. 

Capacidade do indicador apresentar boa 

representatividade da realidade empírica em 

análise, por meio de sua cobertura territorial ou 

populacional. 

Sensibilidade e especificidade às ações 

previstas. 

Capacidade do indicador avaliar rapidamente os 

efeitos de determinada intervenção. 

Transparência metodológica na sua 

construção. 

Refere-se à clareza dos procedimentos de 

construção dos indicadores, garantindo que 

decisões metodológicas sejam justificadas, e que 

as escolhas subjetivas sejam explicitadas de forma 

objetiva. 

Comunicabilidade ao público. 

Capacidade do indicador conferir a transparência 

das decisões técnicas tomadas pelos 

administradores públicos, e a compreensão delas 

por parte da sociedade. 

Factibilidade operacional e periodicidade 

na sua atualização. 

Refere-se à factibilidade de sua obtenção a custos 

baixos e à periodicidade com que o indicador 

pode ser atualizado. 

Desagregabilidade populacional e 

territorial. 

Capacidade do indicador se referir aos grupos 

sociais de interesse ou à população alvo do 

monitoramento, isto é, deve ser possível construir 

indicadores referentes a espaços geográficos 

reduzidos ou grupos sócio demográficos 

específicos. 

Comparabilidade da série histórica. 

Capacidade do indicador permitir a inferência de 

tendências e a avaliar efeitos de eventuais 

programas governamentais anteriormente 

implementados 

Por fim, ressalta-se que o uso de indicadores de sustentabilidade possui vantagens e 

limitações (Tabela 5) que devem ser consideradas no processo de planejamento prévio à sua 

utilização.  
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Tabela 5: Principais vantagens e limitações no uso de indicadores de sustentabilidade. 

Fonte: Segnestam (2002) - adaptado: 

Vantagens Limitações 

 Educação da população quanto ao 

significado do desenvolvimento 

sustentável, e conscientização do público 

para ações mais sustentáveis. 

 Orientação para alocação de recursos. 

 Classificação de prioridades para suporte 

a decisões 

 Descrição do progresso e potencial em 

capturar tendências (aplicação a séries de 

dados para detectar tendências no tempo e 

no espaço); 

 Destaque de iniciativas de políticas-chave 

relevantes para o desenvolvimento 

sustentável; 

 Informação ao público; 

 Alerta em tempo de prevenir danos 

econômicos, sociais e ambientais; 

 Cumprimento de normas legais; 

 Investigação científica. 

 Inexistência de informação-base (o 

trabalho com indicadores requer a 

existência de dados, fornecidos por algum 

processo de monitoramento); 

 Dificuldades na definição de expressões 

matemáticas que melhor traduzam os 

parâmetros selecionados; 

 Perda de informação nos processos de 

agregação de dados por simplificação 

excessiva e perda de informações 

essenciais; 

 Diferentes critérios na definição dos 

limites de variação do indicador em 

relação às imposições estabelecidas; 

 Ausência de critérios significativos para a 

seleção de alguns indicadores; 

 Dificuldade na aplicação em determinadas 

áreas, como o ordenamento do território e 

a paisagem; 

 Dificuldade prática de se obter dados. 

2.2.2 - Estruturas analíticas (frameworks) e tipologia de indicadores. 

Segundo Segnestam (2002), estruturas analíticas (frameworks) permitem a organização de 

conjuntos de indicadores de maneira a facilitar a sua interpretação. Partindo do pressuposto 

de que indicadores são necessários para evidenciar diferentes aspectos de um dado problema, 

a estrutura analítica selecionada tem por objetivo assegurar que todos estes aspectos sejam 

considerados na formulação de respostas para solução da questão analisada. Desta forma, 

estruturas analíticas ajudam a evidenciar o que se deseja avaliar ou medir, o que esperar 

como resultado e quais tipos de indicadores utilizar, evitando assim problemas associados à 

agregação de indicadores (Pintér et. al., 2005). 

Entre as vantagens associadas ao uso de estruturas analíticas destaca-se a capacidade de 

organização dos indicadores de forma coerente, de modo a selecionar aqueles mais 

adequados, direcionando o processo de coleta de dados e identificando lacunas de 

informação (APA, 2007). Desta forma estas estruturas tornam-se importantes na medida em 

que garantem a seleção e o desenvolvimento de indicadores de acordo com parâmetros 

objetivos e transparentes. 
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Historicamente, a maior parte do trabalho para a formulação de indicadores ambientais 

concentrou-se inicialmente no “estado” do ambiente, por meio do monitoramento de 

alterações físicas provocadas no ambiente natural. Apesar de essa abordagem informar aos 

tomadores de decisão a existência de algum problema, ela não indicava suas causas, 

tampouco o que fazer a respeito. 

A partir de meados da década de 80 foram desenvolvidas diversas estruturas analíticas para 

a organização de indicadores de desenvolvimento sustentável aplicáveis em nível nacional 

(Tabela 6). Os esforços iniciais embasaram-se em quatro abordagens básicas, aplicadas 

separadamente ou combinadas (ONU-DSD, 2000): (a) por meios, (b) modelo pressão-

resposta, (c) contabilidade de recursos e, (d) abordagens ecológicas. 

Tabela 6: Principais grupos de modelos conceituais desenvolvidos para organizar 

indicadores de desenvolvimento sustentável. Fonte: (OECD, 2001; Pintér et. al, 2005; APA, 

2007) – adaptado. 

Modelos 
Estrutura 

(framework) 
Comentários 

Analíticos 

Modelos econômicos 

Modelos pressão-

resposta e suas 

variantes 

PSR 

DSR 

PSIR 

DPSIR 

Estes modelos concentram-se nos impactos 

de atividades humanas sobre o ambiente 

(pressões) e sua transformação subsequente 

(respostas). 

Modelos de capitais 
Contabilidade de capital 

(capital accounting) 

Fundamenta-se em conceitos econômicos e 

de economia ambiental. Foca-se em 

mudanças no capital físico, natural, 

humano ou social. 

Estatísticos 

Modelos de 

contabilidade ambiental 

Contabilidade de 

recursos (resource 

accounting) 

Procura traçar o fluxo de recursos naturais 

desde sua extração, até o seu retorno para o 

ambiente, na forma de emissões e resíduos, 

ou para a economia, por meio da 

reciclagem. 

Abordagens ecológicas 

(Estatística ambiental / 

ecológica) 

FDES9 

Incluem diversos modelos, técnicas de 

monitoramento e índices ecológicos. 

Relaciona os componentes ambientais, à 

categorias de informação (ação, impacto e 

reação), ao combinar as abordagens por 

meios e pressão-resposta. 

FISD6 Combina a FDES com a Agenda 21. 

  

                                                           
9 Ambas estruturas descritas são adotadas pela UNSD nos trabalhos em estatística ambiental. 
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Tabela 6 (continuação): Principais grupos de modelos conceituais desenvolvidos para 

organizar indicadores de desenvolvimento sustentável. Fonte: (OECD, 2001; Pintér et. al, 

2005; APA, 2007) – adaptado. 

Modelos 
Estrutura 

(framework) 
Comentários 

Outros 

 

Abordagem por meios 

(media approach) e 

modelos temáticos. 

São estruturas baseadas em temáticas 

ambientais ou de desenvolvimento 

sustentável. O principal objetivo em criar 

uma estrutura baseada em temas e 

subtemas que conceituam a 

sustentabilidade é dar respaldo aos 

tomadores de decisão em suas escolhas em 

nível nacional. 

 

Estrutura baseada no 

programa ou projeto 

(Input-Output-Outcome-

Impact). 

Utilizada pelo Banco Mundial para 

monitorar a efetividade de projetos com 

objetivo de melhoria das condições 

ambientais. 

PSR – Pressure-State-Response; DSR – Driving force-State-Response; PSIR – Pressure-State-Impact-

Response; DPSIR – Driving force-Pressure-State-Impact-Response. FDES – Framework for the 

Development of Environment Statistics; FISD – Framework for indicators of Sustainable Development. 

Para solucionar esta lacuna, foram desenvolvidas abordagens pressão-resposta cada vez mais 

abrangentes, como o modelo (i) Pressure-State-Response - PSR, adotado pela OECD; e suas 

variações: (ii) Driving Force-State-Response - DSR, adotado pela UN-CSD; (iii) Pressure-

State-Impact-Response - PSIR; e (iv) Driving Force-Pressure-State-Impact-Response - 

DPSIR, adotados pela EEA e pelo EUROSTAT (Silva, 2003). 

Modelo Pressão-Estado-Resposta (PSR Framework). 

De acordo com Tapio et. al. (2008), a primeira iniciativa em se analisar a relação de “causa 

e efeito” das atividades humanas sobre o ambiente natural é creditada a Rapport e Friend em 

1979, por meio do modelo “stress-resposta”. Como exemplo de iniciativas que adotaram o 

referido modelo em suas análises, destaca-se a “Environment Statistics Section” da Divisão 

Estatística das Nações Unidas - UNSD e a estrutura temática utilizada pela UN-CSD 

(EUROSTAT, 2001). 

Posteriormente, com a finalidade de servir de suporte à proposição de políticas e elaboração 

de relatórios ambientais, a OECD desenvolveu em 1993 a abordagem Pressure-State-

Response – PSR, a partir de uma adaptação do modelo “stress-resposta” (OECD, 1993b). 

Em linhas gerais, o PSR considera que atividades humanas exercem “Pressão” sobre o meio 

ambiente, alterando sua qualidade e modificando a condição ou “Estado” destes ambientes. 
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A partir da constatação destas alterações, os tomadores de decisão “Respondem” por meio 

de políticas ambientais e econômicas, ou ainda empregando esforços para prevenir e coibir 

tais atividades indesejáveis (Figura 2). 

 
Figura 2: Modelo PSR. Fonte: (OECD, 1993b) - adaptado. 

Entre as principais características do PSR, pode-se destacar (OECD, 2003): 

 Possuir elevada capacidade de evidenciar relações causa-efeito; 

 Apresentar fácil compreensão para diversos públicos; e 

 Ser flexível e ajustável de acordo com o propósito do uso. 

Desta forma o PSR mostra-se como uma ferramenta de grande aplicabilidade prática na 

medida em que auxilia seus usuários (tomadores de decisão e público geral) a perceberem a 

interconexão entre questões socioambientais e econômicas. Ao prover meios para selecionar 

e organizar indicadores de maneira clara para sociedade, minimiza o risco de que algum 

aspecto importante seja desconsiderado. É uma estrutura bastante útil para situações que 

exigem menores níveis de detalhamento, em que entradas e saídas (inputs e outputs) não são 

relevantes ou não facilmente identificadas (OECD, 2003). 
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Entretanto, uma das limitações do modelo PSR decorre do fato de que ao destacar as relações 

causa-efeito, o modelo tende a sugerir relações lineares muito simplificadas na interação 

entre as atividades antrópicas e seu reflexo sobre o ambiente. Outra limitação do modelo 

apontada por Bowen & Riley (2003), consiste em não considerar causas naturais na categoria 

“Pressão”. Assim, medidas regulatórias impostas sem considerar a variabilidade natural e os 

eventos episódicos dos ecossistemas, podem não surtir o efeito desejado na melhoria da 

qualidade ambiental. 

Modelo Força motriz-Estado-Resposta (DSR Framework). 

Utilizada no trabalho inicial sobre indicadores da UN-CSD em 1996, a abordagem Driving 

force-State-Response – DSR, consiste em uma reinterpretação do modelo anterior que inclui 

o uso de indicadores de “Força motriz” substituindo indicadores de “Pressão” em 

decorrência da diferença da capacidade de abrangência entre essas categorias de indicadores 

(ONU-DESA, 2007).  

O referido modelo se pautou na organização dos capítulos da Agenda 21 segundo as quatro 

dimensões do desenvolvimento sustentável: social, econômica, ambiental e institucional 

(Figura 3). Para facilitar sua implementação o EUROSTAT preparou uma compilação de 

teste de 54 indicadores da UM-CSD com base em dados estatísticos europeus. A partir de 

então entre 1996 e 1999, 22 países (incluindo o Brasil) participaram voluntariamente da 

etapa de testes na utilização desta abordagem em âmbito nacional (ONU-DESA, 2007).  

Os adeptos a este modelo defendem que indicadores de “Pressão” são mais adequados para 

questões ambientais. Já os de “Força motriz” acomodariam melhor os aspectos sociais, 

econômicos e institucionais. Adicionalmente, o termo “Força motriz” mostra-se mais 

adequado, uma vez que pode ser usado para descrever atividades ou processos com impactos 

negativos ou positivos para o desenvolvimento sustentável. 

 

Figura 3: Matriz conceitual da estrutura Driving force-State-Response - DSR. Fonte: 

(ONU-DESA, 2007) - adaptado. 
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Conforme apontado em (ONU-DESA, 2007), embora considerado um avanço em relação à 

abordagem anterior, o modelo DSR ainda apresentava as seguintes limitações: (i) não estava 

adaptado para identificar relações complexas entre diferentes aspectos; (ii) a classificação 

de indicadores como “Forças motrizes”, “Estado” e “Resposta” ainda era ambígua e 

subjetiva; (iii) havia incertezas quanto às relações causais entre os diferentes componentes 

do modelo; e (iv) não havia evidências adequadas sobre as relações entre os indicadores e 

questões políticas. Desta forma, em função das referidas limitações a partir de 2001, com a 

revisão dos indicadores da UN-CSD, esta estrutura foi descartada, dando lugar à abordagem 

PSIR. 

Modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PSIR Framework). 

A segunda adaptação da abordagem PSR resultou na estrutura Pressure-State-Impact-

Response – PSIR, que inclui uma categoria dos indicadores de “Impacto”. A inserção desta 

nova categoria decorreu do fato de que com o uso contínuo de indicadores como ferramentas 

de decisão, observou-se a necessidade de diferenciação entre o estado natural (ou atual) do 

ambiente e o estado após a interferência das atividades humanas, a fim de captar a dimensão 

das alterações sofridas pelo ambiente (Figura 4). 

Assim, na estrutura PSIR os indicadores de “Estado” têm como vantagem a capacidade de 

foco em características físicas ambientais mensuráveis, em políticas existentes e práticas 

gerenciais, possibilitando evidenciar que fatores influenciam as pressões existentes, ao passo 

que descrevem o estado ambiental atual (Segnestam, 2002). A categoria de indicadores de 

“Impacto” foi incluída para capturar os efeitos que as “Pressões” podem exercer no estado 

do meio ambiente. Originalmente, no modelo PSR estas informações estariam considerados 

na categoria de indicadores de “Estado”, o que poderia, em certos casos, dar orientações 

menos claras ao serem usados para a tomada de decisões ou para a formulação de respostas 

sociais. 

Ainda segundo Winograd et. al. (1998) a abordagem PSIR propicia a utilização dos 

indicadores de “Resposta” para monitorar três aspectos das respostas da sociedade: (i) quais 

políticas ou investimentos são feitos para reduzir pressões; (ii) se medidas mitigadoras 

propostas são apropriadamente implementadas e (iii) se o comportamento dos atores 

envolvidos e atividades que exercem pressão estão mudando conforme o esperado. 
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Figura 4: Modelo PSIR. Fonte: (Segnestam, 2002) - adaptado. 

Modelo Força motriz-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (DPSIR Framework). 

A terceira reinterpretação da abordagem PSR, resultou na estrutura Driving force-Pressure-

State-Impact-Response - DPSIR, constituindo uma ferramenta mais completa para a análise 

de problemas ambientais. Desta forma este modelo procura conectar ação de “Indutores” 

exercendo “Pressões” que estão ocorrendo no meio ambiente e que estão alterando o seu 

“Estado”. Essas alterações podem, por sua vez, causar “Impactos” que necessitam de 

“Respostas” da sociedade de maneira a modificar ou minimizar o efeito das ações humanas. 

Estas respostas geralmente correspondem a ações gerenciais que podem ser dirigidas a todos 

ou a qualquer elemento do modelo (EEA, 1999). 

Em outras palavras a abordagem DPSIR é estruturada de uma forma integrada, 

correspondendo a laços de feedbacks que interagem entre si através de ligações causais, 

conforme explicitado na Figura 5. 

 
Figura 5: Modelo DPSIR. Fonte: (EEA, 1999) – adaptado. 
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Desta forma, o modelo conceitual DPSIR apresenta relevante aplicabilidade prática, sendo 

empregado com variadas finalidades, uma vez que sua estrutura conceitual permite aos 

tomadores de decisão a visualização simplificada da cadeia de eventos que estão por traz de 

um dado problema, possibilitando a discussão e formulação de soluções específicas mais 

eficientes (Figura 6). 

 

Figura 6: Representação conceitual do Modelo DPSIR em um contexto de tomada de 

decisão. Fonte: (Giupponi, 2003) – adaptado. 

2.3 – Unidades de conservação como instrumento de gestão pesqueira. 

Informações contidas no último Panorama da Biodiversidade Global, elaborado no âmbito 

da Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB em 2010, evidenciam que grande parte 

dos ambientes costeiros e oceânicos mundiais vêm passando por algum tipo de pressão 

antrópica, levando populações de importantes recursos pesqueiros antes numerosas a níveis 

reduzidos de abundância, e em alguns casos, à ameaça de extinção (MMA, 2010a). 

No Brasil, a degradação dos recursos naturais, incluindo os pesqueiros, situados na zona 

costeira e marinha do país tem exigido a adoção de instrumentos de gestão adequados à 

gravidade da situação. Os relatórios e diagnósticos produzidos na revisão e atualização das 

áreas prioritárias para a zona marinha e costeira, realizada pelo Ministério do Meio Ambiente 

em 2006, demonstrou que, de um total de 102 áreas exclusivamente marinhas, 31 indicavam 

a necessidade de se estabelecer áreas de exclusão de pesca ou de se criar unidades de 

conservação (MMA, 2008). 

Neste cenário diversos autores apontam o estabelecimento de áreas marinhas protegidas 

como um instrumento eficaz para recuperar estoques sobreexplotados, colapsados ou 

considerados ameaçados (Bohnsack, 1998; Roberts et al., 2001; Halpern & Warner, 2002; 

Russ et al. 2004; Kellner et al., 2008). Segundo Gell & Roberts (2003), pode-se afirmar que 
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unidades de conservação marinhas promovem a recuperação de estoques pesqueiros por 

meio de dois mecanismos básicos: (i) a emigração líquida de indivíduos juvenis e adultos 

para fora dos limites da UC – spillover effect; e (ii) a exportação de ovos e larvas presentes 

na coluna d’água e transportados por meio de correntes marinhas – recruitment effect. 

Entretanto destaca-se que a carência de séries de dados ecológicos consistentes em unidades 

de conservação marinhas brasileiras inviabiliza a adequada caracterização e quantificação 

prática dos referidos efeitos nestas áreas (Francini-Filho & Moura, 2008). 

A despeito das evidências e do elevado número de publicações científicas que defendem o 

emprego de unidades de conservação como instrumento de gestão pesqueira, os críticos desta 

abordagem argumentam, entre outras questões, que a maioria das espécies marinhas 

comerciais apresenta ampla mobilidade, ocupando um espaço geográfico muitas vezes maior 

do que o polígono da unidade de conservação (Willis et al. 2003; Sale et al. 2005). Os 

pescadores por sua vez, argumentam que a criação de unidades de conservação reduz a 

disponibilidade de áreas de pesca localmente, incorrendo no aumento do tempo de viagem 

para pesqueiros mais distantes (localizados fora dos limites das UCs), reduzindo assim a 

margem de lucro líquida da atividade. Outra barreira comumente relacionada aos pescadores 

consiste no ceticismo sobre os níveis de cumprimento dos regulamentos da unidade de 

conservação, e o que de fato pode ser esperado destas áreas em ganho para a qualidade de 

vida local. 

Embora as lacunas no conhecimento disponível não permitam chegar a uma resposta 

conclusiva a respeito da aplicabilidade das unidades de conservação como instrumento de 

gestão pesqueira, pode-se afirmar que a efetividade destas áreas dependerá da eficiência de 

sua implantação, da correta divulgação de informações a seu respeito e da fiscalização das 

medidas adotadas, sendo fundamental a participação de pescadores e demais usuários dessas 

áreas no processo de sua criação e em sua gestão. 

2.3.1 – Importância do emprego de indicadores na gestão de Unidades de Conservação. 

Segundo Cifuentes et al. (2000), o manejo efetivo das unidades de conservação depende, em 

grande parte, do grau de conhecimento e da complexidade dos sistemas que as constituem. 

Desta forma a gestão efetiva de unidades de conservação envolve aspectos técnicos, políticos 

e econômicos (tais como desenho e conectividade, planejamento, capacidade institucional, 

aspectos legais, programas de desenvolvimento regional, fiscalização, dentre outros), e pode 
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ser considerada condição essencial para o cumprimento dos objetivos de criação das 

unidades (Faria, 2004; Hockings et al., 2006). 

Para que se possa garantir a efetividade de gestão de uma unidade de conservação, é de 

fundamental importância que governo e sociedade disponham de um suporte robusto de 

dados ambientais, sociais e econômicos para o processo de tomada de decisão 

compartilhada, fazendo com que sejam capazes de equacionar conjuntamente as principais 

demandas do processo de implementação destas áreas. (Armitage et al. 2009). 

Desta forma observa-se a importância no emprego de sistemas de indicadores, cuja proposta 

em linhas gerais consiste em monitorar as interações entre ambiente, economia e sociedade 

como base de dados para planejamento estratégico e análise de políticas, de modo a 

identificar alternativas viáveis de mediação de conflitos e interesses (Ojeda-Martínez, et al., 

2009; Ferreira, 2011; Martins, et al., 2012). 

2.3.2 – Avaliação da efetividade de gestão das unidades de conservação. 

A avaliação de desempenho da gestão de unidades de conservação tornou-se um tema que 

vem despertando grande interesse nos últimos anos. No Planejamento Estratégico para 

Biodiversidade 2011 – 2020, elaborado no âmbito da Convenção para Diversidade Biológica 

–CDB, observa-se a meta de institucionalizar e executar no âmbito das partes a avaliação de 

eficácia da gestão em 60% das unidades de conservação até 2015, e garantir que os resultados 

das avaliações sejam implementadas (Meta de Aichi nº 11). 

Segundo Araujo (2012), a importância do emprego destas avaliações reside no fato de que 

elas permitem: (i) identificar lacunas (ecossistemas não representados) dentro dos sistemas 

nacionais ou regionais de áreas protegidas; (ii) identificar as áreas protegidas sob maior 

ameaça da degradação; (iii) identificar oportunidades para a melhoria gerencial nas UCs 

individuais e no sistema como um todo; (iv) auxiliar na priorização de esforços e 

investimentos para a conservação; (v) acompanhar a performance das metas de conservação, 

tais como as estabelecidas no SNUC. 

Em outras palavras, a avaliação da efetividade de gestão de áreas protegidas busca, além de 

identificar um valor de eficiência, realizar um diagnóstico da situação atual de determinada 

área, fazendo uma análise crítica sobre as estratégias adotadas para sua gestão. Assim, pode-

se corrigir rumos e direcionar ações, em busca de maior efetividade no cumprimento dos 

objetivos de conservação que motivaram a criação da UC (Hockings et al., 2006). 
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Autores como Ervin (2003), Hockings (2003) e Goodman (2003), classificam as avaliações 

das UCs em três grupos principais: (i) avaliações de desenho; (ii) avaliação dos processos 

de gestão; (iii) avaliação da integridade ecológica. O primeiro grupo provê parâmetros para 

avaliar se o desenho de uma UC, ou de um conjunto de UCs, é apropriado, e procura fornecer 

critérios para criação de unidades (neste grupo destaca-se a ferramenta Marxan10). O 

segundo grupo inclui a avaliação de um grande número de elementos da gestão da UC 

propriamente ditos (como exemplo cita-se o Sistema Integrado de Gestão Estratégica de UCs 

Federais – SIGE/ICMBio). Por fim, o terceiro grupo avalia aspectos como (i) integridade, 

(ii) viabilidade de proteção de espécies, (iii) processos ecológicos, e (iv) ameaças e pressões 

às quais a UC está submetida (grupo na qual se insere o DPSIR). 

Por fim convém destacar que a principal diferença entre os modelos existentes é o modo 

como estes conceituam e inter-relacionam as principais dimensões do desenvolvimento 

sustentável, a maneira como agrupam os aspectos e temas a serem medidos e os conceitos 

que adotam para justificar a seleção e o processo de agregação de indicadores (Pintér et. al., 

2005). Desta forma, não há uma estrutura analítica perfeita e aplicável a todos os casos, 

sendo preciso considerar a diversidade de contextos, temas e circunstâncias relevantes para 

o monitoramento da sustentabilidade e selecionar entre as estruturas existentes ou adequá-

las cuidadosamente de acordo com o tema e o nível de análise. 

2.3.3 – A utilização do DPSIR como instrumento de gestão pesqueira: 

A gestão do uso dos recursos pesqueiros é entendida como o processo integrado de 

agrupamento de informações, análise, planejamento, consulta, tomada de decisões, alocação 

de recursos e implementação das regulamentações ou normas que governam as atividades 

pesqueiras, de modo a assegurar a sustentabilidade no uso dos recursos e o alcance de outros 

objetivos das pescarias (FAO, 1999). 

Conforme explicitado por Charles (2001), a sustentabilidade de um sistema de pesca pode 

ser avaliada a partir do emprego dos seguintes critérios: i) a escolha de um conjunto 

adequado de componentes de sustentabilidade para o sistema de pescaria; ii) o 

desenvolvimento de critérios para avaliar cada componente da sustentabilidade; iii) a 

especificação de um conjunto de indicadores quantificáveis para medir o estado de cada um 

                                                           
10 Desenvolvido pela Universidade de Queensland – Austrália, a abordagem Marxan consiste em uma 
ferramenta de identificação de alvos, e seleção áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. 
Referência: http://www.uq.edu.au/marxan/index.html. Acesso em 31/08/2012. 

http://www.uq.edu.au/marxan/index.html
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dos critérios (permitindo a comparação entre critérios); iv) a agregação dos indicadores em 

índices de sustentabilidade (quando os indicadores são comparáveis). 

Desta forma, a adequada gestão do uso sustentável dos recursos pesqueiros requer dos 

tomadores de decisão o suporte de conhecimentos básicos, como as características e 

conceitos fundamentais sobre o assunto; o meio ambiente onde ocorrem os recursos e o 

processo de gestão em si. Infelizmente, a despeito das recomendações supracitadas, observa-

se que na maioria dos casos a abordagem dos gestores da pesca para a conservação e gestão 

dos países em desenvolvimento frequentemente parece ser motivado pela percepção da 

necessidade de avaliação de estoques, e não pela necessidade de implementar o regime de 

gestão mais eficaz possível, com base no que é viável e acessível, dada a natureza da pesca 

e dos recursos humanos disponíveis (Mahon, 1997). 

Longe de ser um problema local, a ausência de dados populacionais consistentes sobre 

estoques pesqueiros em países tropicais é amplamente documentada na literatura cientifica 

(Pitcher et al., 1998; Costa et al., 2002; Klippel et al., 2005). Uma das razões para esta 

dificuldade reside no modelo geral de estrutura de comunidades de peixes tropicais, onde a 

elevada diversidade de espécies geralmente é acompanhada por uma baixa biomassa das 

populações (Stevens, 1989, 1996). Este fato leva à uma tendência das pescarias tropicais 

serem baseadas em pequenos estoques e agrupamentos de várias espécies, cuja mensuração 

mostra-se complexa e dispendiosa (Karnauskas et al., 2011; Blaber, 2013; Cissé et al., 2014). 

Neste contexto o modelo conceitual DPSIR destaca-se como ferramenta de suporte ao 

processo de tomada de decisão em gestão pesqueira. A Agência Europeia do Ambiente 

(EEA, 2002) recomenda em seus relatórios técnicos a utilização da abordagem DPSIR na 

análise sistemática da atividades de aquicultura e pesca de um dado espaço geográfico, 

Young et al. (2008), por sua vez, sugere o uso desta abordagem como instrumento para 

mensuração de eficácia das medidas adotadas pelos tomadores de decisão na gestão da 

atividade pesqueira. Com enfoque mais específico Turner et al. (2010), sugere a utilização 

da abordagem DPSIR na gestão dos recursos pesqueiros em detrimento de uma visão mais 

ampla da cadeia produtiva. 

A despeito da popularidade que a abordagem DPSIR ganhou nos últimos anos entre a 

comunidade científica, poucos estudos são dedicados à análise específica do emprego desta 

abordagem para fins de ordenamento da atividade pesqueira (Martins et al., 2012). Embora 

reconhecida internacionalmente como instrumento de análise de problemas complexos, a 
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abordagem DPSIR apresenta limitações que remetem cautela em sua utilização. A principal 

crítica ao emprego desta abordagem reside em sua tendência de simplificação excessiva da 

realidade, não considerando muitas conexões, características e feedbacks entre os diversos 

componentes do sistema em análise (Garcia et al., 2000). 

Enquadrados neste grupo destaca-se os trabalhos de Mangi et al. (2007) e Knudsen et al. 

(2010), assim como Ou & Liu (2010), este empregando a abordagem PSR no escopo de sua 

análise. Em linhas gerais estes estudos tiveram por finalidade a seleção de um conjunto de 

indicadores que descreviam a atividade pesqueira como um todo e identificavam as variáveis 

que poderiam ser alteradas para melhorar a sustentabilidade do sistema. 

Os estudos realizados por Ojeda-Martinez et al. (2009) e Henriques et al. (2008), embora 

dedicados à avaliação de áreas marinhas, também incluíram em seu escopo indicadores 

DPSIR específicos para atividade da pesca. O enfoque destes estudos consistiu na seleção 

de indicadores como base para o desenvolvimento de ferramentas gerenciais. 

Por fim, destaca-se os relatórios técnicos que apresentam compilações de indicadores para 

mensuração desempenho ambiental da pesca marinha, estruturados na abordagem DPSIR 

(EEA, 2002), bem como na abordagem PSR (FAO, 1999; OECD, 1993a).
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3 - METODOLOGIA 

3.1 - Área de estudo. 

O presente trabalho utiliza como área de estudo o espaço geográfico das unidades de 

conservação federais: Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida 

Silvestre de Santa Cruz, que abrangem os ambientes marinhos confrontantes aos municípios 

de Aracruz, Fundão e Serra, estado do Espírito Santo, englobando também uma faixa da orla 

marítima destes municípios (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Localização da área de estudo - limites da APA Costa das Algas (polígono 

vermelho) e do RVS de Santa Cruz (polígono azul). 

Em 17 de junho de 2010 o governo Federal, por meio de Decreto Presidencial, criou as 

unidades de conservação Área de Proteção Ambiental Costa das Algas (1.149,31 Km2) e 

Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz (117,41 Km2), abrangendo os ambientes marinhos 
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confrontantes aos municípios de Aracruz, Fundão e Serra, no estado do Espírito Santo, 

englobando também uma faixa da orla marítima, inserida na porção estuarina da bacia 

hidrográfica do Rio Piraquê-Açu. 

Assim, no Decreto Presidencial s/n° de 17.06.2010, publicado no DOU n° 115 de 

18.06.2010, foram estabelecidos como objetivos da Área de Proteção de Proteção Ambiental 

Costa das Algas: 

I. Proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os 

fundos colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, as 

espécies residentes e migratórias que utilizam a área para alimentação, reprodução e 

abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações sedimentares bioclásticas 

e litoclásticas, importantes para a estabilidade da orla marítima; 

II. Garantir a conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos 

naturais e a valorização das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de 

pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região através do 

ordenamento do uso dos recursos naturais pesqueiros e demais organismos marinhos; 

e. 

III. Proteger e promover a recuperação das formações vegetacionais da área 

costeira e proteger e valorizar as paisagens naturais e belezas cênicas através do 

ordenamento do processo de ocupação e uso do solo da orla marítima. 

De forma análoga, são objetivos do Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz: 

I. Proteger a diversidade biológica e os ambientes naturais, principalmente os 

fundos colonizados por algas, invertebrados e a fauna bentônica associada, as 

espécies residentes e migratórias que utilizam a área para alimentação, reprodução e 

abrigo, os manguezais e vegetação costeira e as formações sedimentares bioclásticas 

e litoclásticas, importantes para a estabilidade da orla marítima; 

II. Valorizar o uso turístico, recreacional e educativo da orla marítima através de 

ordenamento do seu uso e ocupação para assegurar a compatibilidade entre a 

utilização da terra e os recursos naturais; e 

III. Contribuir para a recuperação dos recursos biológicos e para a 

sustentabilidade das atividades pesqueiras e extrativistas de subsistência e de 
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pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região no entorno da 

Unidade de Conservação. 

Com uma área de aproximadamente 114.931 hectares, a APA Costa das Algas abrange a 

Plataforma Continental marinha na região confrontante aos municípios da Serra, Fundão e 

Aracruz, no estado do Espírito Santo, entre as localidades de Costa Bela – Jacaraípe, no 

município da Serra e Barra do Riacho, no município de Aracruz, desde a linha de costa até 

a base do Talude em profundidades aproximadas de 700 m. O RVS de Santa Cruz, por sua 

vez, com aproximadamente 17.741 ha abrange a Plataforma Continental marinha até 

profundidades aproximadas de 45 m. A UC alcança a faixa costeira no trecho situado entre 

a foz do Rio Preto, limite dos municípios de Fundão e Aracruz, até a foz do Rio Piraquê-

Açu, na localidade de Santa Cruz, sede do distrito de mesmo nome no município de Aracruz, 

excetuando-se os trechos da orla marítima das localidades de Praia Formosa e Itaparica, no 

distrito de Santa Cruz. 

Localizado no Grande Ecossistema Marinho11 denominado Plataforma Brasileira Leste, 

caracterizado por depósitos calcários e baixios biogênicos, a área abrangida por estas 

unidades de conservação, é considerada de importância e prioridade para conservação 

extremamente altas, conforme indicação da avaliação das áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha, publicada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA, 2007). 

Por se tratar de uma área de transição entre regiões com domínio de pescarias de maior escala 

e complexidade tecnológica, ao sul, e pescarias de pequena escala, ao norte, a APA Costa 

das Algas e o RVS de Santa Cruz apresentam uma pesca marinha bastante diversificada 

(Martins & Doxey, 2004). Esta diversificação decorre da heterogeneidade fisiográfica da 

margem continental e região oceânica adjacente às UCs, onde duas grandes feições 

geomorfológicas se destacam: o Banco de Abrolhos na margem continental norte, com uma 

plataforma larga e recoberta por fundos recifais e águas mornas, e a Bacia de Campos ao sul, 

com uma plataforma continental arenosa e presença de aguas frias devido à influência de 

ressurgências costeiras e bancos oceânicos da cadeia Vitória – Trindade.  

                                                           
11 Frequentemente referido pelo acrônimo em inglês LME (de Large Marine Ecosystem – LME). 
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3.2 - Métodologia. 

A metodologia empregada no presente estudo pode ser sintetizada conforme esquema 

apresentado na Figura 08 e Tabela 7. 

A1

A2

A3

A4

B1

B2

Objetivo I Objetivo II

Aplicação da abordagem DPSIR para gestão da atividade pesqueira praticada na Área de 

Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.

 
Figura 8: Esquema da metodologia empregada. A legenda das ações e objetivos específicos 

do presente estudo são apresentados na Tabela 07. 

Tabela 7: Legenda das ações e objetivos específicos elencados na metodologia proposta 

para o estudo apresentada na Figura 06. 

Etapa Objetivo Específico Ação Descrição da Ação 

I 

Aplicar o modelo conceitual 

DPSIR como instrumento 

de integração de dados 

socioambientais no âmbito 

da APA Costa das Algas e 

do RVS de Santa Cruz. 

A1 

Realizar o levantamento bibliográfico dos indicadores 

econômicos, sociais e ambientais passíveis de serem 

aplicados no estudo. 

A2 
Selecionar os indicadores socioambientais que se 

pretende monitorar. 

A3 
Aplicar os indicadores socioambientais selecionados 

para a área de estudo. 

A4 
Classificar os indicadores de acordo com sua natureza 

representativa no modelo conceitual DPSIR. 

II 

Avaliar aplicabilidade 

prática do modelo 

conceitual DPSIR como 

ferramenta de melhoria da 

efetividade de gestão da 

APA Costa das Algas e do 

RVS de Santa Cruz. 

B1 

Avaliar a natureza representativa dos indicadores que 

foram levantados na Etapa A1, de acordo com o 

Modelo DPSIR. 

B2 

Identificar prioridades e lacunas apontadas pelo modelo 

DPSIR no processo de implementação da APA Costa 

das Algas e RVS de Santa Cruz. 

3.2.1 – Levantamento e seleção dos indicadores empregados no estudo: 

O levantamento dos principais indicadores econômicos, sociais e ambientais passíveis de 

serem aplicados no presente estudo, foi realizado por meio de revisão da literatura 
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disponível. Desta forma, foram elencadas e sistematizadas listagens de indicadores presentes 

em publicações científicas que versavam sobre o emprego destes instrumentos na gestão da 

atividade pesqueira em âmbito mundial. 

Uma vez sistematizados, a seleção dos indicadores foi baseada nos critérios de avaliação 

propostos por Tischer (2013), explicitados nas Tabelas 7 e 8. Baseado nos referidos critérios, 

para cada um dos indicadores elencados no estudo foi atribuída um valor de avaliação, 

obedecendo à seguinte formula. 

Vfinal = Ve * Vc * Vi * Va 

Onde: 

Vfinal = valor final de avaliação do indicador; 

Ve = valor de ponderação da eficiência do indicador; 

Vc = valor de ponderação da eficácia do indicador; 

Vi = valor de ponderação da importância do indicador; 

Va = valor de ponderação da adequabilidade do indicador; 

De posse dos dados das avaliações, foram selecionados no presente estudo somente os 

indicadores que apresentaram valor final de avaliação (Vfinal) maior ou igual à 36. Desta 

forma foram escolhidos apenas os indicadores que apresentaram nível de classificação 

“muito significativo” (Valor = 3) em pelo menos dois critérios, e não apresentaram em 

nenhum dos critérios analisados a classificação “pouco significativo” (Valor = 1). 

A justificativa para utilização do referido critério decorre do fato de que do ponto de vista 

gerencial, um indicador somente poderá cumprir sua função se este apresentar razoável 

equilíbrio em suas características. A título de exemplo, mesmo que um indicador apresente 

excelente eficiência, eficácia e importância, este indicador de nada servirá se não for 

adequado o seu emprego na realidade brasileira. 
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Tabela 8: Critérios de avaliação dos indicadores socioambientais levantados no estudo. 

Critério Descrição Ponderação (1 a 3) 

Eficiência 
Representa o custo do indicador e a facilidade de ser obtido tendo como base a realidade das 

instituições brasileiras que fornecem dados estatísticos ou outras instituições. 
 

Eficácia 
Representa a capacidade do indicador em cumprir seus objetivos tendo como base a realidade 

socioambiental da unidade de conservação. 
 

Importância 

socioambiental 

Considera a o quão relevante um indicador é para o monitoramento da realidade socioambiental da 

unidade de conservação. 
 

Adequabilidade à 

realidade brasileira. 
Considera se o indicador pode ser aplicado em outras UCs costeiras e marinhas do Brasil.  

Tabela 9: Critérios para atribuição dos valores de ponderação empregados na Tabela 8. 

Critério 
Muito significativo Significativo Pouco significativo 

(Valor = 3) (Valor = 2) (Valor = 1) 

Eficiência 

Indicador de baixo custo, e fácil de ser 

obtido tendo como base a realidade das 

instituições que fornecem dados 

estatísticos. 

Indicador de custo significativo e que 

demanda tratativas institucionais para a 

sua obtenção. 

Indicador de alto custo, de difícil 

obtenção, pois exige elementos de análise 

técnica, legal e administrativa. 

Eficácia 

Indicador que cumpre consistentemente 

seus objetivos considerando a realidade da 

UC. 

Indicador que cumpre seus objetivos, 

sendo desejável uma análise 

complementar com outro indicador. 

Indicador que cumpre parcialmente seus 

objetivos sendo um indicador de suporte a 

outros indicadores. 

Importância 

socioambiental 

Indicador considerado muito relevante 

para o monitoramento. 

Indicador considerado relevante para o 

monitoramento da UC. 

Indicador considerado pouco relevante 

para o monitoramento. 

Adequabilidade à 

realidade brasileira. 

Indicador que pode ser facilmente 

aplicado para todas as UCs costeiras e 

marinhas do Brasil. 

Indicador que pode sofrer alterações de 

acordo com as diferentes realidades das 

UCs costeiras e marinhas do Brasil 

Indicador difícil de ser aplicado, 

exequível somente em algumas UCs da 

costa brasileira. 
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3.2.2 – Aplicação dos indicadores selecionados para área de estudo: 

A partir da determinação de quais indicadores utilizar, esses foram construídos com dados 

referentes ao espaço geográfico abrangido pelas unidades de conservação, ou dependendo 

da disponibilidade dos dados, com informações abrangendo o limite dos municípios de 

Serra, Fundão e Aracruz/ES. 

Inicialmente foram obtidos os dados de entrada para construção do modelo DPSIR, a partir 

das informações disponíveis sobre a área de estudo junto às principais bases de dados 

públicos oficiais. As informações referentes aos aspectos bióticos (ex. presença de espécies 

ameaçadas e as espécies que são utilizadas economicamente na região) e abióticos (ex. clima, 

geologia e geomorfologia, hidrografia) foram obtidas por meio da revisão da literatura 

disponível. Para aquisição de informações relacionadas aos recursos pesqueiros explorados 

na região, foram utilizados os dados gerados no âmbito do Projeto de Monitoramento do 

Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES (CTA, 2013), executado no ES no 

período compreendido ente Junho de 2010 e Junho de 2012. 

Para o meio socioeconômico, foram obtidos na base de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE e do Instituto Jones dos Santos Neves – IJSN (autarquia 

vinculada à Secretaria de Estado de Economia e Planejamento do Espírito Santo – SEP), 

aspectos da história, cultura e população local, como número de habitantes, porcentagem de 

ocupação; desenvolvimento econômico local (atividades econômicas e setores econômicos 

existentes e população econômica ativa) e IDH- Índice de Desenvolvimento Humano. 

Outros dados utilizados foram os indicadores de educação, demonstrados através da 

informação da estrutura existente para oferta de educação à população e das taxas de 

alfabetização nos municípios. 

A obtenção de informações específicas sobre a atividade pesqueira praticada no interior das 

Unidades de Conservação objeto deste estudo, foi realizada por meio da análise dos dados 

gerados no âmbito do Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de 

Influência da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES (AQUA, 2013), realizado 

em parceria conjunta entre o ICMBio, Estaleiro Jurong Aracruz e Aqua Ambiental, bem 

como as informações produzidas no âmbito do projeto “Subsídios para o plano de ação 

inicial das Unidades de Conservação Marinhas APA Costa das Algas e RVS Santa Cruz, 

ES” (Voz da Natureza, 2012), realizado em parceria conjunta entre o ICMBio, Fundação 

SOS Mata Atlântica e Associação Ambiental Voz da Natureza. 
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De posse dos dados, procedeu-se com a aplicação dos indicadores na área de estudo. As 

informações técnicas relacionadas à metodologia empregada na confecção de cada indicador 

foram dispostas no Anexo II do presente estudo, contendo os seguintes itens: 

a. Natureza do Indicador (representatividade em relação ao modelo DPSIR); 

b. Data de Elaboração do Indicador; 

c. Objetivo dos Indicadores gerados; 

d. Definições e metodologia; 

e. Área Geográfica; 

f. Unidade de Medida; 

g. Periodicidade; 

h. Fontes de dados; 

i. Referências Bibliográficas. 

3.2.3 – Classificação e avaliação da representatividade dos indicadores de acordo com o 

Modelo DPSIR: 

Inicialmente procedeu-se com a classificação dos indicadores selecionados na etapa A2 de 

acordo com sua natureza representativa no modelo conceitual DPSIR. O enquadramento dos 

indicadores foi realizado por meio de revisão da literatura disponível. 

A avaliação da representatividade dos indicadores selecionados, foi realizada com a 

finalidade de identificação das carências e possíveis excessos de amostras do sistema, de 

acordo com a natureza indicativa dos dados. Posteriormente à verificação do equilíbrio entre 

os componentes do modelo conceitual DPSIR, procedeu-se com o estabelecimento das 

relações de causalidade entre estes indicadores de modo a estruturar o modelo DPSIR. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – Levantamento, seleção e classificação dos indicadores. 

Após revisão da literatura disponível, foram elencados no presente estudo 253 indicadores 

relacionados à sustentabilidade da atividade pesqueira em âmbito mundial, que após 

filtragem de redundâncias e inconsistências metodológicas puderam ser resumidos em 85 

indicadores chave (Apêndice I). 

Em relação ao critério de Eficiência dos indicadores analisados, 53% (n = 45) apresentaram 

nível de classificação mínimo (ou “pouco significativo”), ante a 12% (n = 10) que obtiveram 

o nível de classificação “muito significativo” (Figura 9). Considerando que no escopo deste 

estudo a eficiência do indicador refere-se à seu custo e facilidade de obtenção tendo como 

base a realidade das instituições que fornecem dados estatísticos ou outras instituições, 

observa-se de forma inequívoca no Espírito Santo a carência de fontes de dados padronizadas 

que propiciem a elaboração de indicadores ambientais consistentes. 

 

Figura 9: Nível de significância dos indicadores analisados em função dos critérios de 

eficiência, eficácia, importância e adequabilidade. 

A classificação dos indicadores quanto a sua Eficácia, que representa a capacidade do 

indicador em cumprir seus objetivos tendo como base a realidade socioambiental da unidade 

de conservação, indicou que 18% (n = 15) apresentaram nível “pouco significativo”, ante a 

36% (n = 31) que obtiveram o nível de classificação máximo (ou “muito significativo”). O 

elevado nível de eficácia dos indicadores analisados decorre do fato de que a revisão da 

literatura empregada no escopo deste estudo, propiciou a seleção de indicadores consistentes, 

amplamente empregados na gestão de recursos pesqueiros em âmbito mundial. Infelizmente, 
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considerando a enorme quantidade de indicadores ambientais disponíveis, devido a 

problemas relacionados à nomenclatura e inconsistências metodológicas tal realidade não se 

repete em larga escala. 

Em relação ao critério de Importância dos indicadores analisados, 20% (n = 17) 

apresentaram nível de classificação mínimo (ou “pouco significativo”), ante a 42% (n = 36) 

que obtiveram o nível de classificação “muito significativo. Os indicadores socioambientais 

elencados neste estudo mostraram-se de grande relevância para o monitoramento da APA 

Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, uma vez que estas unidades de conservação, têm 

por objetivo garantir a sustentabilidade das atividades pesqueiras e extrativistas de 

subsistência e de pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região. Tal fato 

alinha-se à vocação das unidades de conservação marinhas como instrumento da gestão 

pesqueira em âmbito mundial. 

A classificação dos indicadores quanto a sua “Adequabilidade à realidade brasileira”, que 

representa a aplicabilidade do indicador para todas as UCs costeiras e marinhas do Brasil, 

indicou que apenas 7% (n = 6) apresentaram nível “pouco significativo”, ante a 28% (n = 

24) que obtiveram o nível de classificação máximo (ou “muito significativo”). A 

predominância de valores intermediários de adequabilidade, 65% (n = 55) dos indicadores 

apresentaram nível “significativo”, sugere que embora a costa brasileira apresente elevada 

diversificação socioambiental, fato que se aplica também às UCs situadas nestes espaços 

geográficos, observa-se que os indicadores elencados no presente estudo apresentam 

razoável capacidade de serem replicados em diferentes realidades das UCs costeiras e 

marinhas do Brasil. 

Por fim, a aplicação dos critérios de classificação permitiu a atribuição de um valor final de 

avaliação para cada indicador elencado no presente estudo (Anexo I). Dos 85 indicadores 

chave analisados, apenas 10 indicadores apresentaram “Valor Final de Avaliação” (Vfinal) 

superior à 36 (Tabela 10). 
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Tabela 10: Indicadores socioambientais empregados gestão da atividade pesqueira praticada na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Natureza1 Descrição do indicador Unidade Fonte de Dados Referência2 

D Demografia dos municípios analisados. 
Nº de Habitantes 

residentes. 
Censos IBGE B 

D Número total de pescadores. Nº de pescadores ativos. 
Censo da Pesca - 

AQUA 
B, E, G 

P Características da frota - Número total de embarcações. Nº de embarcações 
Censo da Pesca - 

AQUA 
B, D, G, H 

P Áreas de pesca – Percentual de sobreposição entre áreas de pesca e UCs. % 
Censo da Pesca - 

AQUA 
G 

P Estimativa do esforço de pesca. Embarcação.dia 
Censo da Pesca - 

AQUA 
A, B, D, E, F, H 

S Características das espécies alvo - Volume desembarcado de espécies alvo. Toneladas (t) PMDP - CTA A 

I Interação entre atividades de pesca e quelônios marinhos. Nº de ocorrências PMP - CTA A, C, D 

I Captura de espécies ameaçadas e sobreexplotadas. Nº de espécies PMDP - CTA D  

R Dias de atividade de fiscalização em campo. Dias de fiscalização SIGE - ICMBio G 

R Participação em fóruns de discussão sobre a atividade pesqueira. % Participação SIGE - ICMBio G, H 

1 Natureza representativa do indicador em relação ao modelo conceitual DPSIR, onde: D: Indutor (Driver); P: Pressão (Pressure); S: Estado (State); I: Impacto (Impact); R: 

Resposta (Response). 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010). 
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4.2 – Aplicação dos indicadores selecionados para área de estudo. 

Após seleção dos indicadores, procedeu-se com sua aplicação na área de estudo. Neste item 

serão apresentados apenas os resultados específicos para cada indicador elaborado, de modo 

que as informações técnicas relacionadas à metodologia empregada na confecção de cada 

indicador foram dispostas no Anexo II do presente estudo. 

4.2.1 – Indicadores de Força Motriz (Drivers): 

Drives (D): Traduzidos neste estudo como “Forças motrizes”, são os fatores básicos que 

influenciam uma ampla gama de variáveis relevantes. Podem ter origem antrópica (ex. 

crescimento populacional e o aumento do número de turistas em UCs) ou natural (ex. 

aquecimento global) e são pouco sensíveis a alterações em curtos períodos de tempo, 

entretanto são úteis para: 

 Calcular uma variedade de indicadores de “pressão”; 

 Ajudar os tomadores de decisão para planejar ações ("respostas") necessários 

para evitar problemas futuros ("pressões"); 

 Servir de base para o desenvolvimento de cenários e planejamento de longo 

prazo. 

São indicadores de “Forças motrizes” elencados no presente estudo: 

Demografia dos municípios analisados: 

Com a finalidade de verificar o incremento populacional nos municípios de Aracruz, Fundão 

e Serra, como fator indutor da demanda por recursos pesqueiros em âmbito local, procedeu-

se com a estimativa da população residente nos referidos municípios para os anos de 2000, 

2010, 2020 e 2030. 

Com base nas estimativas e projeções populacionais para os municípios estudados, observa-

se que os municípios sofrerão um incremento populacional médio de 33,5% até 2030. 

Representando um incremento absoluto estimado de 170.453 pessoas. Dentre os municípios 

analisados, Fundão apresenta a maior taxa estimada de crescimento populacional, 

contribuindo com o incremento na ordem de 36,8% (Tabela 11).
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Tabela 11: Estimativa da população residente dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra 

entre 2010 – 2050. 

Município População residente Evolução entre 2010 e 2030 

 2010 2030 Crescimento absoluto Crescimento relativo (%) 

Aracruz 81.832 108.648 26.816 32,8% 

Fundão 17.025 23.288 6.263 36,8% 

Serra 409.267 546.640 137.373 33,6% 

TOTAL 508.124 678.577 170.453 33,5% 

A população dos três municípios representou, em 2000, cerca de 12,9% da população do 

estado do ES, já para projeções em 2030, estima-se um crescimento nessa representatividade 

atingindo 15,1%. A Figura 10 apresenta graficamente a evolução da população. 

Destaca-se por oportuno que a metodologia empregada na estimativa da população em 2030, 

desconsidera a ocorrência de fatores externos econômicos como indutores de crescimento 

populacional. Desta forma devido a previsão de instalação de portos, estaleiros, refinarias e 

parques industriais, nos municípios de Aracruz e Serra, observa-se que a população destes 

municípios possuem grande potencial de incremento superior às estimativas apresentadas. 

 

Figura 10: Evolução do crescimento da população residente nos municípios de Serra, 

Fundão e Aracruz entre 2000 - 2030. 

Conforme informações disponíveis nos relatórios do Censo da Pesca (AQUA, 2013) e do 

Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES (CTA, 

2013), pode-se afirmar que a maior parte da produção pesqueira desembarcada nos 

entrepostos localizados na área de estudo, destina-se ao atendimento do mercado local, 

exceto Barra do Riacho, cuja comercialização do pescado é feita essencialmente para 

empresas de Vitória e Vila Velha. 
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Número total de pescadores: 

O Estado do Espírito Santo possui cerca de 58 comunidades tradicionais de pescadores 

distribuídas ao longo dos 14 municípios costeiros (SEAG, 2008). Considerando apenas os 

municípios de Serra, Fundão e Aracruz, conforme informações disponíveis no Diagnóstico 

Sócio Econômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência das Unidades de 

Conservação de Santa Cruz (AQUA, 2013), bem como na bibliografia disponível, foram 

identificadas na área de estudo 13 comunidades pesqueiras. 

Conforme informações disponíveis na Tabela 12, a comunidade de Barra do Riacho 

apresentou o maior número de pescadores ativos (n = 119), seguida de Santa Cruz (n= 70) e 

Nova Almeida (n = 63). Destaca-se por oportuno que a enorme discrepância de dados 

relacionados ao número de pescadores ativos, relaciona-se à falta de controle no processo de 

cadastramento do pescador profissional no Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP12, 

administrado atualmente pelo Ministério da Pesca. 

Embora a demanda por recursos pesqueiros tenha aumentado (decorrente do incremento da 

população), entrevistas com pescadores que atuam na região da UCs indicam que em 

decorrência da melhora no cenário econômico do ES observada no últimos anos, grande 

parte da população local com idade inferior a 25 anos, não pretende seguir a profissão de 

pescador profissional (AQUA, 2013), fato que sugere uma tendência de redução em médio 

prazo do número de pescadores ativos que desempenham sua função localmente. 

Destaca-se entretanto que diversos fatores de ordem social e econômica, além do incremento 

populacional, podem influenciar as regras de mercado que tornam a prática da atividade 

pesqueira mais ou menos atrativa em uma dada localidade. A identidade gastronômica local, 

disponibilidade de empregos formais, e o reconhecimento social do pescador, são apenas 

alguns destes fatores. Desta forma, considerando que os dados disponíveis indicam uma 

perspectiva de aumento populacional e de demanda por pescado em médio prazo, e 

considerando a falta de cadastros confiáveis sobre o número de pescadores ativos no ES, 

para fins de simplificação do processo de tomada de decisão gerencial, considera-se no 

presente estudo que o número de pescadores ativos na APA e no RVS, tende a acompanhar 

em médio prazo o cenário de incremento populacional dos municípios analisados. 

                                                           
12 Instituído há 44 anos pelo Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967 e ratificado pela Lei nº 11.959, 
de 26 de junho de 2009. 
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Tabela 12: Número de pescadores ativos por comunidades distribuídas ao longo da costa dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

 

COMUNIDADES 
CENSO DA 

PESCA 

DADOS PRETÉRITOS 

MOSAICO1 INCAPER2 ECOCEANO3 CEPEMAR4 
MPA por 

município5 

BARRA DO RIACHO 119 179 300 170 350 

A
R

A
C

R
U

Z
 

867 

BARRA DO SAHY 15 23 32 30 37 

PRAIA DOS 

PADRES 
1     

SANTA CRUZ 70 30 100 40 19 

MAR AZUL 1     

ITAPARICA 16     

RIO PRETO 6     
FUNDÃO 14 MIRANTE DA 

PRAIA 
4     

NOVA ALMEIDA 63  65 50 38 

S
E

R
R

A
 

1949 

JACARAÍPE 50  76 80  

MANGUINHOS 27  55   

BICANGA 18     

CARAPEBUS 6  16   

TOTAIS 396 232 644 370 444  2830 
1
 PETROBRAS. 2009. Projeto Mosaico - Censo da Pesca: Relatório Parcial de Distribuições de Frequências. 

2
 INCAPER. 1984. Avaliação da Atividade Pesqueira no Espírito Santo. 

3 
ECOCEANO. 2005. Diagnóstico da atividade pesqueira nas comunidades no entorno da proposta para a UC marinha de Santa Cruz: Relatório Técnico. 

4
 CEPEMAR. 2009. EIA BM ES 27: Diagnóstico Ambiental da Atividade Pesqueira. 

5
 MPA. 2013. Registro Geral da Atividade Pesqueira - <http://rgp.mpa.gov.br:8080/publico/pescadorprofissional/municipio/uf/ES> - Acessado em: 25 de março de 2014. 
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4.2.2 – Indicadores de Pressão (Pressures): 

Pressures (P): Considerados elementos chave do modelo, as “Pressões” são indicadores que 

descrevem as variáveis que diretamente causam (ou podem causar) problemas ambientais 

(ex. emissões de CO2 ou quantidade de lixo deixado por turistas). Uma característica 

específica de indicadores de pressão é que eles devem ser sensíveis, isto é, um gestor tem de 

fato uma chance de reduzir o indicador (e, portanto, o problema) através do lançamento de 

ações apropriadas (“Respostas”). Estes indicadores também servem como um incentivo para 

soluções racionais, uma vez que evidenciam a eficácia da ação política cedo o suficiente para 

os gestores responsáveis pela ação. 

São indicadores de “Pressão” elencados no presente estudo: 

Características da frota - Número total de embarcações: 

As estimativas do número de embarcações que operam no interior da APA Costa das Algas 

e do RVS de Santa Cruz indicam a ocorrência total de 245 embarcações, conforme 

informações contidas Censo da Pesca (AQUA, 2013). Considerando a distribuição das 

embarcações em função dos entrepostos pesqueiros situados na área de estudo, observa-se 

que Barra do Riacho concentra 27,8 % (n = 68) do número total de barcos, seguido por Santa 

Cruz com 20,4 % (n = 50) e Jacaraípe com 14,3 % (n = 35) (Tabela 13). 

Conforme informações disponíveis nos relatórios do Censo da Pesca (AQUA, 2013), pode-

se afirmar que a maior parte embarcações são prioritariamente locais, exceto em Santa Cruz, 

onde do total de embarcações identificadas, estima-se que menos de 10% são da região, 

sendo que a maioria pertence às empresas ou particulares de outros locais, tais como: 

Alcobaça/BA, Anchieta/ES, Itaipava/ES, Piúma/ES e Vitória/ES. Esses barcos de maior 

porte, quando desembarcam em Santa Cruz, o fazem no cais particular que movimenta uma 

alta produção de peixes e camarões (AQUA, 2013). 

Em relação às características das embarcações, a tipologia mais frequente foi Barco sem 

Casaria Pequeno – BSP com 34,1 % (n = 84), seguido de Barco com Casaria Médio – BCM 

com 23 % (n = 56), e Barco com Casaria Pequeno – BCP com 21 % (n = 52), fato que sugere 

que a pesca praticada na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz mostra-se 

predominantemente local e de baixa escala (Figura 11). 
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Tabela 13: Estimativa do número de embarcações que operam no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, classificadas por 

tipologia e distribuídas em função dos entrepostos pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Município Entreposto  
Tipologia1 

Total (%) 
BSM BSP BSG BCP BCM BCG BAI 

Aracruz 

Barra do Riacho 0 35 11 9 11 3 0 68 (27,8) 

Barra do Sahy 0 9 0 1 0 0 0 10 (4,1) 

Santa Cruz / Mar Azul / Praia dos Padres 10 5 2 9 24 0 0 50 (20,4) 

Itaparica (Santa Cruz) 3 6 0 0 0 0 0 9 (3,7) 

Fundão 
Rio Preto 2 5 0 0 0 0 0 7 (2,9) 

Mirante da Praia (Porto da Lama)  0 3 0 3 0 0 0 6 (2,4) 

Serra 

Nova Almeida e Praia Grande 16 4 1 8 5 0 0 35 (14,3) 

Jacaraípe 0 6 0 14 11 0 0 31 (12,7) 

Manguinhos 4 8 0 6 0 0 0 18 (7,3) 

Bicanga 1 3 0 0 3 0 0 7 (2,9) 

Carapebus 0 0 0 2 2 0 0 4 (1,6) 

TOTAL (%) 37 (15,2) 84 (34,1) 13 (5,5) 52 (21) 56 (23) 3 (1,2) 0 245 
1 Onde: BSM – Barco s/ motor; BSP – Barco s/ casaria pequeno; BSG – Barco s/ casaria grande; BCP – Barco c/ casaria pequeno; BCM – Barco c/ casaria médio; BCG – Barco c/ casaria grande; BAI – Barco industrial.

 

 
Figura 11: Estimativa do número de embarcações que operam no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 
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Embora a informação “quantidade de dias de pesca efetiva por viagem” não tenha sido 

empregada diretamente no cálculo do esforço de pesca, a obtenção dos referidos dados serviu 

para verificação do padrão de pescaria local. Desta forma, procedeu-se com a identificação 

das embarcações que apresentam padrão de pesca com viagens inferiores a 1 dia (“bate-

volta”). A importância da referia informação reside no fato de que tais barcos por sua menor 

autonomia e capacidade de locomoção, apresentam maior dependência de pesqueiros locais 

e mostram-se mais vulneráveis a medidas gerenciais de restrição de pesca, como o 

estabelecimento de cotas e fechamento de áreas. 

Conforme explicitado na Tabela 14, observa-se que 68,8% (n=192) das embarcações que 

atuam na área de estudo, pescam em viagens inferiores a 1 dia. Tal fato sugere que a pesca 

praticada no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, é localizada e 

apresenta significativa vulnerabilidade a medidas de ordenamento pesqueiro. 

Tabela 14: Estimativa do número de embarcações que operam em viagens inferiores a 1 dia 

no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, distribuídas em função dos 

entrepostos pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Município Entreposto 
Embarcações com 

viagens curtas1 

Total de 

embarcações 
(%)2 

Aracruz 

Barra do Riacho 26 68 38% 

Barra do Sahy 7 10 70% 

Santa Cruz / Mar Azul / P. Padres 16 50 32% 

Itaparica (Santa Cruz) 6 9 67% 

Fundão 
Rio Preto 4 7 57% 

Mirante da Praia (Porto da Lama)  3 6 50% 

Serra 

Nova Almeida e Praia Grande 22 35 63% 

Jacaraípe 16 31 52% 

Manguinhos 18 18 100% 

Bicanga 5 7 71% 

Carapebus 4 4 100% 

 TOTAL 124 245 51% 
1 Considera-se curtas as viagens de pesca com duração inferior a 1 dia. 

2 O percentual calculado por meio da relação entre o as embarcações que operam em viagens curtas e o número total de embarcações. 

Com relação à modalidade de pesca empregada nestas embarcações, de maneira geral 

observa-se que a pesca de linha mostra-se amplamente difundida pelos pescadores que atuam 

na região das UCs, apresentando significativo percentual de uso em todos os entrepostos 

analisados (Tabela 15). Tal fato decorre da versatilidade desta modalidade de pesca, que 

apresenta baixo custo de operação, e, por ser menos exigente em relação à estrutura 

necessária para execução da atividade, é empregada de maneira complementar pelas frotas 

de rede de espera e redes de arrasto. 
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Considerando especificamente as frotas sediadas nos entrepostos de Barra do Riacho, Santa 

Cruz e Jacaraípe, que reúnem 59,9 % do número total de embarcações registradas na região 

das UCs, observa-se significativa diferença no emprego das modalidades de pesca praticadas 

pelas referidas frotas13. O entreposto de Barra do Riacho apresenta frota aproximada de 68 

embarcações, sendo que 86 % (n=59) empregam a pesca de linha em sua atividade, 74,4% 

(n=51) pesca de arrasto, e 62,8% (n=43) rede de espera. Santa Cruz, por sua vez apresenta 

frota aproximada de 51 embarcações, sendo que 75,9 % (n=39) empregam a pesca com rede 

de espera em sua atividade, 62,1 % (n=32) a pesca de linha e 24,1 % (n=12) pesca de arrasto. 

Por fim destaca-se Jacaraípe, que apresenta enfoque na pesca de linha 100 % (n=48) e na 

pesca de arrasto 72,7 % (n=35), em detrimento da pesca com rede de espera 18,2 % (n=9). 

Tabela 15: Classificação das embarcações que operam no interior da APA Costa das Algas 

e do RVS de Santa Cruz, por modalidade de pesca empregada. 

Entreposto  
Modalidade de pesca1 N° total de 

embarcações 

do entreposto A B C D E 

Barra do Riacho 43 59 51 0 0 68 

Barra do Sahy 8 9 2 0 0 10 

Santa Cruz / Mar Azul / Praia dos Padres 39 32 12 2 4 51 

Itaparica (Santa Cruz) 8 8 0 0 0 9 

Rio Preto 4 2 0 1 0 4 

Mirante da Praia (Porto da Lama)  5 3 0 0 0 5 

Nova Almeida e Praia Grande 22 19 13 0 1 32 

Jacaraípe 9 48 35 0 0 48 

Manguinhos 11 25 17 0 0 25 

Bicanga 4 10 3 0 0 10 

Carapebus 9 17 17 0 0 17 

TOTAL      267 
1 Modalidades de pesca: A – Rede de espera; B – Pesca de Linha; C – Pesca de Arrasto; D – Pesca da Lagosta; E – Mariscagem. 

Áreas de pesca – Percentual de sobreposição entre áreas de pesca e UCs: 

As análises de sobreposição entre áreas de pesca e o polígono da APA Costa das Algas, 

executadas a partir de informações contidas Censo da Pesca (AQUA, 2013), indicam que 

47,6 % (n = 119) dos pescadores entrevistados apresentaram área de pesca com baixo nível 

de sobreposição, ao passo que 9,6 % (n = 24) apresentaram alta sobreposição de área, 

considerando um universo de 250 pescadores que declararam pescar no interior da UC. 

De maneira análoga, em relação ao RVS de Santa Cruz observa-se que 84,8 % (n = 190) dos 

pescadores entrevistados apresentaram área de pesca com baixo nível de sobreposição, ao 

                                                           
13 O somatório das embarcações por arte de pesca é superior ao número total de embarcações sediados no 
entreposto uma vez que diversas embarcações empregam múltiplas artes em sua atividade. 



 

57 
 

passo que apenas 3,1 % (n = 7) apresentaram alta sobreposição de área, considerando um 

universo de 250 pescadores que declararam pescar no interior da UC (Figura 12). 

 

 

 

Figura 12: Áreas de pesca e percentual do número de áreas classificadas em função do nível 

de sobreposição com a APA Costa das Algas (A) e com o RVS de Santa Cruz (B). Fonte: 

AQUA, 2013 – adaptado. 

As diferenças observadas no perfil de utilização do espaço geográfico marinho para 

atividade pesqueira no interior das UCs já eram esperadas, uma vez que o RVS apresenta 

área significativamente menor do que a APA. Entretanto as razões específicas que levam ao 

referido padrão não puderam ser determinadas no escopo do presente estudo, uma vez que a 

escolha da área de pesca decorre da junção de diversos fatores: ambientais (ex. diversidade 

de ambientes marinhos), sociais (tradições e costumes de pesca) e econômicos (ex. 

características das embarcações). 

Destaca-se que o reduzido número de pescadores que apresentam nível de sobreposição alto 

(9,6% - APA e 3,1% - RVS) mostra-se como indicador favorável ao estabelecimento de 

medidas restritivas para atividade (ex. estabelecimento de zonas de exclusão de pesca), visto 
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que a maioria dos pescadores locais utilizam prioritariamente áreas de pesca localizadas fora 

dos limites das UCs. 

Estimativa do esforço de pesca. 

As análises para estimativa do esforço de pesca mensal empregado pelas embarcações que 

atuam na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz, foram executadas a partir de 

informações contidas Censo da Pesca (AQUA, 2013), com base em um total de 170 

proprietários de embarcações entrevistados. O número de dias de pesca por viagem e o 

número de dias de pesca mensal foi estimado a partir da resposta obtida na aplicação dos 

questionários do Censo. Para fins de cálculo do esforço de pesca foram utilizados a média 

do número de dias de pesca mensal, segmentados por entreposto, arte de pesca e tamanho da 

embarcação (Tabelas 16 a 18). 

Com relação ao esforço de pesca, as análises indicaram que a frota de pesca de linha 

concentra 42% do esforço de pesca total na região (n=2558 embarcação.dia), seguido pela 

frota pesca de rede de emalhe com 32,7% (n=1992), e da frota de pesca com rede de arrasto 

com 25,3% do esforço total (n=1543) (Figura 13 – A). 

De maneira geral observa-se que a pesca de linha mostra-se amplamente difundida pelos 

pescadores que atuam na região das UCs, apresentando significativo percentual de uso em 

todos os entrepostos analisados. Tal fato decorre da versatilidade desta modalidade de pesca, 

que apresenta baixo custo de operação, e, por ser menos exigente em relação à estrutura 

necessária para execução da atividade, é empregada de maneira complementar pelas frotas 

de rede de espera e redes de arrasto. 

O esforço de pesca mensal estimado por categoria de embarcação indica forte predominância 

de barcos sem casaria pequenos (BSP) na região, que respondem por 41,7% do esforço total 

(n=2540 embarcação.dia), seguido pelos barcos com casaria médios (BCM), com 20,6% 

(n=1256) e barcos com casaria pequenos (BCP), com 20,6% (n=1256) (Figura 13 – B). 

Considerando o espaço temporal de um mês, não foram observadas diferenças significativas 

na média de dias de pesca entre as diversas categorias de tamanho de frotas analisadas. Em 

outras palavras, observou-se que o número médio de dias de pesca por viagem aumentou 

progressivamente de acordo com o tamanho da embarcação, enquanto o número de viagens 

por mês diminuiu, apresentando tendência inversa em relação à duração de cada viagem e, 

por consequência, ao tempo de pesca efetiva por viagem. 
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Figura 13: Distribuição percentual do esforço de pesca das frotas que atuam na APA 

Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz, classificadas por: (A) arte de pesca empregada; 

e (B) categoria de tamanho da embarcação. 

Desta forma, considerando que que a metodologia empregada no cálculo do esforço de pesca 

total levou em consideração apenas o número total de embarcações e a média do número de 

dias de pesca/mês, observa-se que o padrão de esforço de pesca evidenciado na figura 11 foi 

influenciado prioritariamente pelas diferenças do número de embarcações classificadas em 

função de sua categoria de tamanho e arte de pesca empregada. 

Considerando o esforço de pesca mensal das frotas de rede de emalhe, observa-se que as 

embarcações de Barra do Riacho e Santa Cruz concentraram respectivamente 26,5% (n=528 

embarcação.dia) e 21,3% (n=424) do esforço total. Em menor escala porém com relevância 

destaca-se a frota de Nova Almeida que responde por 16,8% (n=334) do esforço. Somados, 

os três entrepostos são responsáveis por 64,6% do esforço empregado com esta arte de pesca, 

que é praticada prioritariamente por embarcações motorizadas de comprimento menor ou 

igual a 8 metros, sem convés e sem casaria (BSP) (Tabela 16 e Figura 14). 

Em relação às embarcações que empregam a pesca de linha, observa-se que Barra do Riacho 

concentra 27,1% do esforço desta categoria de pesca (n=693 embarcação.dia), Jacaraípe 

15,6% (n=400) e Santa Cruz 14,2% (n=363) (Tabela 17 e Figura 15). De maneira semelhante 

ao padrão observado nas frotas de rede de emalhe observa-se que a pesca de linha é praticada 

prioritariamente por embarcações motorizadas de comprimento menor ou igual a 8 metros, 

sem convés e sem casaria (BSP). 
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Tabela 16: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam rede de emalhe, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. Unidade de esforço: número de embarcações por dia de pesca (embarcação.dia). 

Município Entreposto  
Tipologia1 

Total (%) 
BSM BSP BSG BCP BCM 

Aracruz 

Barra do Riacho 0 371 42 95 20 528 (26,5%) 

Barra do Sahy 0 132 0 0 0 132 (6,6%) 

Santa Cruz / Mar Azul / Praia dos Padres 99 35 0 90 200 424 (21,3%) 

Itaparica (Santa Cruz) 55 115 0 0 0 170 (8,5%) 

Fundão 
Rio Preto 20 70 0 0 0 90 (4,5%) 

Mirante da Praia (Porto da Lama)  0 10 0 30 0 40 (2,0%) 

Serra 

Nova Almeida e Praia Grande 228 25 0 30 51 334 (16,8%) 

Jacaraípe 0 44 0 25 20 89 (4,5%) 

Manguinhos 0 15 0 60 0 75 (3,8%) 

Bicanga 0 47 0 0 43 90 (4,5%) 

Carapebus 0 0 0 20 0 20 (1,0%) 

TOTAL (%)  402 (20,2%) 864 (43,4%) 42 (2,1%) 350 (17,6%) 334 (16,8%) 1992 

1 Onde: BSM – Barco s/ motor; BSP – Barco s/ casaria pequeno; BSG – Barco s/ casaria grande; BCP – Barco c/ casaria pequeno; BCM – Barco c/ casaria médio.
 

 
Figura 14: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam rede de emalhe, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 
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Tabela 17: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam pesca de linha, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. Unidade de esforço: número de embarcações por dia de pesca (embarcação.dia). 

Município Entreposto  
Tipologia1 

Total (%) 
BSM BSP BSG BCP BCM 

Aracruz 

Barra do Riacho 0 458 97 89 49 693 (27,1%) 

Barra do Sahy 0 137 0 10 0 147 (5,7%) 

Santa Cruz / Mar Azul / Praia dos Padres 99 65 0 82 117 363 (14,2%) 

Itaparica (Santa Cruz) 85 110 0 0 0 195 (7,6%) 

Fundão 
Rio Preto 20 20 0 0 0 40 (1,6%) 

Mirante da Praia (Porto da Lama)  0 10 0 0 0 10 (0,4%) 

Serra 

Nova Almeida e Praia Grande 115 43 0 61 66 285 (11,1%) 

Jacaraípe 0 84 0 178 138 400 (15,6%) 

Manguinhos 45 72 0 60 0 177 (6,9%) 

Bicanga 40 95 0 0 73 208 (8,1%) 

Carapebus 0 0 0 20 20 40 (1,6%) 

TOTAL (%)  404 (15,8%) 1094 (42,8%) 97 (3,8%) 500 (19,5%) 463 (18,1%) 2558 

1 Onde: BSM – Barco s/ motor; BSP – Barco s/ casaria pequeno; BSG – Barco s/ casaria grande; BCP – Barco c/ casaria pequeno; BCM – Barco c/ casaria médio.
 

 
Figura 15: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam pesca de linha, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 
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Tabela 18: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam rede de arrasto, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. Unidade de esforço: número de embarcações por dia de pesca (embarcação.dia). 

Município Entreposto  
Tipologia1 

Total (%) 
BSM BSP BSG BCP BCM 

Aracruz 

Barra do Riacho 0 350 90 69 89 598 (38,8%) 

Barra do Sahy 0 45 0 0 0 45 (1,8%) 

Santa Cruz / Mar Azul / Praia dos Padres 0 30 15 0 111 156 (6,1%) 

Serra 

Nova Almeida e Praia Grande 30 40 20 85 66 241 (9,4%) 

Jacaraípe 0 44 0 113 138 295 (11,5%) 

Manguinhos 0 50 0 60 0 110 (4,3%) 

Bicanga 0 23 0 0 35 58 (2,3%) 

Carapebus 0 0 0 20 20 40 (1,6%) 

TOTAL (%)  30 (1,9%) 582 (37,7%) 125 (8,1%) 347 (22,5%) 459 (29,7%) 1543 

1 Onde: BSM – Barco s/ motor; BSP – Barco s/ casaria pequeno; BSG – Barco s/ casaria grande; BCP – Barco c/ casaria pequeno; BCM – Barco c/ casaria médio.
 

 
Figura 16: Esforço de pesca mensal das embarcações que empregam rede de arrasto, classificadas por tipologia e distribuídas por entrepostos 

pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 
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Por fim, o esforço de pesca mensal das frotas de rede de arrasto, evidencia que Barra do 

Riacho concentra 38,8% do esforço desta categoria de pesca (n=598 embarcação.dia), 

Jacaraípe 11,5% (n=295) e Nova Almeida 9,4% (n=241) (Tabela 18 e Figura 16). 

Considerada uma modalidade de pesca que causa significativo impacto negativo sobre os 

ambientes marinhos, a pesca de arrasto é praticada por embarcações motorizadas de 

comprimento menor ou igual a 8 metros, sem convés e sem casaria (BSP) (37,7% - n=582 

embarcações), com destaque para ocorrência dos barcos com comprimento superior a 8m e 

menor ou igual a 12 metros, com casaria (BCM) (29,7% - n=459 embarcações). 

4.2.3 – Indicadores de Estado (State): 

State (S): Tal como sugerido pelo nome, os indicadores de “Estado” mostram a situação 

atual do ambiente estudado (ex. integridade de comunidades bentônicas ou concentração de 

O2 dissolvido na água). Ao contrário dos indicadores de “Pressão”, estes indicadores são 

demasiado lentos. Amplamente utilizados na elaboração de Planos de Manejo de UCs, estes 

indicadores, podem servir para fazer uma primeira avaliação da situação do ambiente. 

São indicadores de “Estado” elencados no presente estudo: 

Características das espécies alvo - Volume desembarcado de espécies alvo: 

Conforme informações do Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro – 

PMDP, considerando os dados coletados entre Janeiro de 2011 e Junho de 2012, foi 

registrado o desembarque total aproximado de 9.417 toneladas de pescado nos 28 principais 

entrepostos de pesca do ES. Deste total o município que a presentou maior volume de 

pescado desembarcado foi Guarapari com 31,9 % (aproximadamente 3.000 t de pescado), 

seguido por Aracruz com 18,1 % (n = 1.702 t) e Vitória com 12,9 % (n = 1.214 t).  

Considerando apenas os entrepostos situados nos municípios de Aracruz, Serra e Fundão, 

área abrangida pelas unidades de conservação objeto deste estudo, com um desembarque de 

1.759 toneladas de pescado, Santa Cruz apresenta-se como o entreposto mais importante da 

região representando 87,9 % do pescado total desembarcado nos referidos municípios, 

seguido de Barra do Riacho com 7,7 % (n = 136 t) e Jacaraípe com 2,2 % (n = 38 t). 

O referido padrão observado decorre do fato de que o cais de Santa Cruz possui infraestrutura 

mecanizada e disponibilidade de serviços de construção e reforma de embarcações, e 

abastecimento com óleo combustível e gelo possibilitando o desembarque do pescado em 

grande escala. Além de infraestrutura de suporte, aspectos oceanográficos favorecem a 
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vocação de Santa Cruz como entreposto pesqueiro, uma vez que a foz do Rio Piraquê – Açu 

é razoavelmente profunda e estável, apresentando boa condição de navegação para o trafego 

de embarcações de maior calado ao longo do ano. 

Considerando todos os componentes do desembarque de Santa Cruz observa-se que o 

Dourado (Coryphaena hippurus) representa 44,8 % do peso total desembarcado no período 

analisado (n = 693,3 t), seguido da Corvina (Micropogonias furnieri) com 11,2 % (n = 173,7 

t) e do Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri) com 9,6 % (n = 148,8 t), (Figura 17). O 

referido padrão evidencia a forte predominância da frota de Itaipava14 na utilização do 

entreposto de Santa Cruz para desembarque e comercialização deste recurso. 

Visando a minimizar nas análises dos dados de desembarque a influência de frotas não 

sediadas na região da APA e do RVS, foram desconsiderados no escopo da presente análise 

os dados de desembarque dos grandes pelágicos (Dourados, Atuns e afins), principal 

componente da pesca de linha de alto mar realizada pela frota de Itaipava. 

Desta forma, conforme explicitado na Figura 18, observa-se que o produto da pesca praticada 

pelas comunidades de Nova Almeida, Jacaraípe e Manguinhos apresenta composição 

multiespecífica, característica de frotas artesanais do ES que empregam em sua atividade de 

pequena escala artes de pesca de linha, rede de espera e rede de arrasto em pequena escala 

(Martins & Doxsey, 2004). Nestes entrepostos o Pargo (Pagrus pagrus) e a Pescadinha 

(Isopisthus parvipinnis e Cynoscion jamaicensis) mostram-se como principais espécies alvo 

da pescaria praticada pelas comunidades locais. 

Diferente do padrão de frotas multiespecíficas observado nos entrepostos supracitados, os 

dados de desembarque de Barra do Riacho evidenciam a especialização da frota deste 

entreposto na pesca de arrasto, que representa 38,8% (n=598 embarcação.dia) do esforço 

total desta modalidade nos municípios de Serra, Fundão e Aracruz. Observa-se que o 

Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), principal produto capturado na pesca de 

arrasto, representa 61% (n=89 t) do montante de pescado desembarcado em Barra do Riacho. 

 

                                                           
14 Considerada a maior frota de pesca do Espírito Santo, fica sediada no sul do estado e é especializada na 
pesca de linha de alto mar, com ênfase na captura de Dourados e Atuns (Martins et al., 2005). 
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Figura 17: Desembarque total das principais espécies alvo em toneladas por entreposto de 

pesca observado no período compreendido entre Junho de 2010 e Junho de 2012, nos 

municípios de Serra, Fundão e Aracruz/ES. 

No entreposto de Santa Cruz, que concentra 75% do volume de pescado desembarcado pelas 

frotas locais (já descontando o desembarque dos grandes pelágicos), observa-se grande 

relevância da captura da Corvina (Micropogonias furnieri) que representa 28% (n=173,7 t) 

do desembarque total do entreposto, e do Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), 

responsável por 24% (n=148,8 t). Destaca-se que o baixo esforço de pesca empregado pela 
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frota de arrasto de Santa Cruz, responsável por apenas 16,5 % (n=156 embarcação.dia) do 

esforço total das frotas do entreposto (Tabela 13), sugere que o elevado desembarque de 

Camarões neste entreposto é influenciado pelo excedente de produção da frota camaroneira 

de Barra do Riacho. 

  

  

  

Figura 18: Desembarque das frotas locais das principais espécies alvo em toneladas por 

entreposto de pesca observado no período compreendido entre Junho de 2010 e Junho de 

2012, nos municípios de Serra, Fundão e Aracruz/ES. 
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4.2.4 – Indicadores de Impacto (State): 

Impact (I): Os indicadores de “Impacto” descrevem os efeitos finais das mudanças de estado 

(ex. alteração das comunidades bentônicas causada pelo pisoteamento de turistas sobre os 

recifes costeiros). São ainda mais lentos do que os indicadores de “Estado”. Normalmente, 

quando os impactos são sentidos, geralmente é tarde demais para agir. Além disso, raramente 

é possível estabelecer correlações estatísticas sólidas entre as “Pressões”, “Estado” e 

“Impactos”, devido aos atrasos enormes e a influência de variáveis não-ambientais. O 

principal objetivo dos indicadores de impacto consiste em demonstrar padrões, em especial: 

as cadeias de causa-efeito, facilitando as discussões sobre as ações a serem adotadas para 

evitar impactos negativos no futuro. Neste sentido, os “Impactos” não são indicadores 

estatísticos numericamente rígidos, mas sim elemento fundamental de "modelos de decisão" 

cientificamente estruturados. 

São indicadores de “Impacto” elencados no presente estudo: 

Interação entre atividades de pesca e quelônios marinhos: 

Atualmente, todas as sete espécies de tartarugas marinhas estão incluídas nas listas de 

espécies ameaçadas de extinção em escala mundial (Lutcavage et al., 1997). Existem fortes 

evidências de que interferência humana é a principal causa do colapso das populações destas 

espécies. Segundo o Marine Turtle Specialist Group (MTSG), a captura incidental pela pesca 

consiste em uma das principais ameaças às tartarugas marinhas mundialmente. 

Segundo informações disponíveis no Plano de Ação Nacional para Conservação das 

Tartarugas Marinhas (ICMBio, 2011) a modernização e intensificação da atividade 

pesqueira nas últimas décadas, além de pressionar os ecossistemas marinhos, tem levado ao 

registro de altas taxas de capturas incidentais de tartarugas marinhas, e em decorrência disto, 

tem sido considerada a maior ameaça para juvenis e adultos destes animais no mundo (Kotas 

et al., 2004; Lewinson et al., 2004; Wallace et al., 2010). 

As redes de emalhe, os espinhéis pelágicos (“long-line”) e as redes de arrasto para peixe e 

camarão são as principais pescarias que capturam tartarugas marinhas no Brasil (Bugoni et 

al., 2008). Para a pesca oceânica de espinhel pelágico destacam-se as capturas de tartaruga 

cabeçuda (Caretta caretta), de couro (Dermochelys coriacea) e oliva (Lepidochelys 

olivacea), com predominância da tartaruga cabeçuda na região SE/S, tartaruga oliva na 
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região N/NE e tartaruga gigante sendo capturada de forma mais uniforme de norte a sul 

(Sales et al., 2008). 

Na área abrangida pelo presente estudo o referido problema ganha relevância pois a região 

litorânea do Espírito Santo caracteriza-se por ser a única área conhecida do país que 

concentra regularmente desovas da tartaruga-de-couro (Thomé et al., 2007). Trata-se ainda 

do segundo maior sítio reprodutivo da tartaruga-cabeçuda (Baptistotte et al., 2003) no Brasil, 

recebendo ainda, em pequeno número, desovas ocasionais da tartaruga-oliva e da tartaruga-

de-pente. Destaca-se ainda que a ilha da Trindade abriga o maior sítio de desova da tartaruga-

verde no Brasil (Moreira et.al., 1995). 

Neste cenário, de acordo com as informações apresentadas no Programa de Monitoramento 

de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES, considerando os dados 

coletados entre Outubro de 2011 a Maio de 2012 e Outubro de 2012 a Maio de 2013, foram 

registradas um total de 5437 ocorrências não reprodutivas de quelônios marinhos em toda 

área abrangida pelo monitoramento, cuja está compreendida entre Conceição da Barra (ES) 

a Saquarema (RJ) e caracterizada por 763,62 km de extensão. Deste total, a área que 

apresentou maior número destas ocorrências foi 5A (compreendida pelo município de São 

Francisco de Itabapoana - RJ) com 36,7% (n=1995 ocorrências), seguido por 4B 

(Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy - ES) com 17,4% (n=946) e 4A (Guarapari, 

Anchieta e Piúma - ES) com 10,4% (n=565). 

Considerando apenas a área abrangida pelas unidades de conservação objeto deste estudo, 

representada pela área 3A (62,69 km de extensão) no PMP-BC/ES e enquadrada como a 

quarta área com maior número de ocorrências não reprodutivas de quelônios marinhos dentre 

as quatorze monitoradas com 8,1% do número total de ocorrências (n=440), destaca-se o 

terceiro quadrimestre de 2011 com 33,1% das ocorrências (n=146 ocorrências), seguido do 

primeiro quadrimestre de 2012 com 25,3% (n=112), primeiro quadrimestre de 2013 com 

21,0% (n=93) e, por último, o terceiro quadrimestre de 2012 com 20,4% das ocorrências 

(n=90) (Figura 19). 
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Figura 19: Número de registros não reprodutivos de quelônios marinhos observado na área 

abrangida pela APA Costa das Algas, nas temporadas reprodutivas de 2011 e 2012, 

realizados no âmbito do PMP-BC/ES. 

Destaca-se que o referido padrão observado pode ser justificado pelos diferentes tipos de 

registros não reprodutivos empregados durante o PMP-BC/ES. Enquanto os relatórios 

pertencentes ao terceiro quadrimestre de 2011 e primeiro quadrimestre de 2012 utilizam de 

diversos tipos de registros, como organismos encontrados na praia, encontrados boiando, 

enroscados, capturados com as mãos, através de mergulho autônomo ou tarrafa, os 

pertencentes ao terceiro quadrimestre de 2012 e primeiro quadrimestre de 2013 constatam 

apenas registros de indivíduos encalhados nas praias. 

Captura de espécies ameaçadas e sobreexplotadas: 

Conforme informações do Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro – PMDP 

(CTA, 2013), não foi possível identificar a ocorrência de desembarque de espécies 

ameaçadas em nenhum dos entrepostos analisados no presente estudo (Tabela 18). Tal fato 

pode ser explicado pela baixa qualidade dos dados disponíveis para análise, uma vez que nos 

registros do PMDP foram empregados nomes vulgares das espécies capturadas, muitas vezes 

agrupando um número considerável de espécies sob o mesmo termo. 

A título de exemplo cita-se o registro dos peixes cartilaginosos no âmbito do PMDP, que 

embora agrupados em um único componente de desembarque denominado “Cações”, 

representa um significativo número de espécies que figuram nas listas oficiais de espécies 

ameaçadas de extinção. A imprecisão deste tipo de informação dificulta o planejamento de 

medidas de ordenamento deste recurso, uma vez que embora possamos inferir que a maior 

parte do desembarque seja composta por Cações Azuis (Prionace glauca) e Cações Martelo 

(Sphyrna ssp.), ambos considerados recursos sobreexplotados nas listas oficiais, não é 
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possível verificar a ocorrência e a proporção de outras espécies ameaçadas de extinção que 

fatalmente são capturadas pelas frotas locais. 

Visando a minimizar nas análises dos dados de desembarque a influência de frotas não 

sediadas na região da APA e do RVS, foram desconsiderados no escopo da presente análise 

os dados de desembarque dos grandes pelágicos (Dourados, Atuns e afins), principal 

componente da pesca de linha de alto mar realizada pela frota de Itaipava. Desta forma no 

escopo da presente análise não foram considerados para fins de cálculo do número de 

espécies ameaçadas e sobreexplotadas os dados relativos ao componente de desembarque 

denominado “Cações”. 

Feita a ressalva, considerando o número de componentes de desembarque, observa-se que 

em média um terço dos componentes de cada entreposto monitorado são considerados 

sobreexplotados (Tabela 19). Tal fato ganha relevância ao se considerar a contribuição destes 

componentes no volume total de pescado desembarcado. Conforme explicitado na Figura 

18, considerando o somatório dos entrepostos analisados observa-se que 64% (n=519,4 t) 

dos recursos pesqueiros desembarcados pelas frotas locais de Serra, Fundão e Aracruz, 

pertence a estoques sobreexplotados. 

Analisando os entrepostos individualmente, a situação torna-se ainda mais preocupante. A 

título de exemplo cita-se o entreposto de Nova Almeida cuja atividade pesqueira é baseada 

na captura do Pargo (Pagrus pagrus) e do Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), 

ambos considerados recursos sobreexplotados. Neste entreposto a contribuição de recursos 

sobreexplotados chega a 79% (n = 9,1 toneladas), fato que coloca em cheque a 

sustentabilidade da atividade pesqueira em médio prazo nesta região. 

Destaca-se que os referidos números evidenciam de maneira inequívoca a necessidade 

urgente de implementação de medidas de ordenamento da atividade pesqueira, como 

estabelecimento de períodos de defeso15. Infelizmente no ES as iniciativas do poder público 

nesta área ainda são muito tímidas (Martins et al., 2009, 2013). Para área de estudo, observa-

se que apenas 26,7% (n=4) dos recursos considerados sobreexplotados na região são 

protegidos por algum tipo de instrumento de defeso (Tabela 19).  

                                                           
15 Segundo definição do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, o defeso é a paralisação das atividades de 
pesca que se constitui numa política estratégica, de caráter ambiental, que visa proteger as espécies durante 
o período de reprodução, garantir a manutenção de forma sustentável dos estoques pesqueiros. Nesse 
período, os pescadores profissionais recebem o Seguro Desemprego ou Seguro Defeso em parcelas mensais, 
na quantia de um salário mínimo, em número equivalente ao período de paralisação. 
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Tabela 19: Características dos componentes de desembarque das embarcações que operam 

no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, distribuídas em função dos 

entrepostos pesqueiros dos municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

 A  B  C  D  E  TOTAL  

Número total de componentes de desembarque 39 44 28 39 41 58 

Peso total dos componentes de desembarque (t) 134,0 610,2 13,1 33,3 22,5 813,1 

Número de espécies ameaçadas 0 0 0 0 0 0 

Número de componentes sobreexplotados 11 14 11 13 13 15 

Peso dos componentes sobreexplotados (t) 98,9 383,8 10,4 16,3 10,0 519,4 

Número de componentes com defeso 4  4  2  5  4  6  

 

 

  

  

  

Figura 20: Percentual do desembarque de espécies alvo consideradas oficialmente 

sobreexplotadas (vermelho) em relação ao volume total de pescado desembarcado nos 

municípios de Serra, Fundão e Aracruz. 
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4.2.5 – Indicadores de Resposta (Response): 

Response (R): Os indicadores de “Resposta” mostram os esforços da sociedade 

(especificamente dos gestores públicos) para resolver os problemas apontados. São muito 

rápidos, uma vez que monitoram a medidas que se destinam a fazer o movimento lento do 

sistema socioeconômico. No entanto, como não há garantia de eficiência das respostas 

políticas e gerenciais (ex. medidas de limitação de acessos, podem não surtir efeito sobre o 

impacto de pisoteamento) destaca-se que um sistema monitoramento efetivo de uma UC, 

deve ser realizado pelo acompanhamento dos indicadores de “Pressão” e de “Estado”. 

São indicadores de “Resposta” elencados no presente estudo: 

Dias de atividade de fiscalização em campo: 

A estimativa do esforço de monitoramento e proteção da APA Costa das Algas e RVS de 

Santa Cruz, foi realizada por meio da contagem do número de dias de atividade de 

fiscalização em campo realizada pelo Instituto Chico Mendes - ICMBio. Desta forma, 

conforme explicitado na Figura 21, observa-se desde a criação das referidas UCs em 2010, 

um significativo incremento do esforço de proteção ambiental destas áreas. 

 

Figura 21: Número total de dias de atividade de fiscalização em campo realizadas pelo 

ICMBio no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Considerando os objetivos das ações fiscalizatórias, foi verificado que dos 52 dias de 

fiscalização registrados no período, apenas 1 teve como enfoque o monitoramento da 

atividade pesqueira na região. Fato que evidencia a lacuna de atuação do poder público na 

implementação das ações de fiscalização da atividade pesqueira em nível local. 
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Embora a porção terrestre da APA e do RVS represente menos do que 1% da área total 

ocupada pelas UCs, o fato de 98% do esforço de monitoramento e fiscalização empreendido 

pelo ICMBio no período ser direcionado ao ambiente terrestre das unidades decorre do fato 

de que convergem para esse espaço geográfico alguns dos principais vetores de pressão 

antrópica sobre as UCs, que compõem um amplo e complexo mosaico de padrões de 

ocupação humana, de uso do solo e dos recursos naturais e de exploração econômica, que 

demandam significativa atenção do poder público. 

O incremento geral do número ações de fiscalização pode ser explicado pelo aumento do 

número de servidores lotados na APA e no RVS ao longo deste período, que no ano de 2010 

contavam com apenas 01 agente de fiscalização e, atualmente, contam com 06 agentes. Cabe 

ressaltar que nos últimos anos observa-se sucessivos contingenciamentos de recursos 

orçamentários em âmbito nacional, o que ocasiona uma redução nos recursos disponíveis 

para a realização de operações de fiscalização e a não aprovação de algumas ações. 

Adicionalmente ao quantitativo de servidores, contribui para este cenário o fato de que o 

custo médio operacional estimado para a realização de ações de fiscalização marinha é 

significativamente superior ao custo médio de uma operação em terra. Para fins de exemplo, 

considerando que a APA e o RVS ainda não dispõem de embarcações para execução de 

atividades em mar, levando em conta aspectos logísticos e operacionais locais (diárias, 

locação de embarcações, combustível e insumos), o custo atual de 1 dia de operação em mar 

é estimado em R$ 4.000,00, ao passo que para estas UCs o custo diário de uma operação em 

terra é avaliado em R$ 300,00. 

Por fim destaca-se que no presente estudo não foram computados o quantitativo de esforço 

de monitoramento empreendido pelos demais órgãos de fiscalização ambiental que 

compõem o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA. Tal fato decorre da natureza 

deste indicador que tem por finalidade mensurar o esforço de monitoramento empregado 

pelo ICMBio no ordenamento da atividade pesqueira praticada no interior da APA Costa das 

Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Participação em fóruns de discussão sobre a atividade pesqueira: 

A estimativa da participação em fóruns de discussão sobre a atividade pesqueira praticada 

na APA e no RVS, foi realizada por meio da assiduidade das entidades que compõem o setor 

Pesqueiro, nas reuniões dos conselhos da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. Os 

conselhos consultivos das UCS foram criados em 2011, e são compostos por 25 cadeiras 
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distribuídas igualitariamente entre 5 setores da sociedade a saber: (i) Comunidades 

residentes; (ii) Empresarial; (iii) Pesqueiro; (iv) Poder público; (v) Sociedade civil 

organizada. Cada cadeira é ocupada por uma entidade titular e uma entidade suplente com 

mandato de 2 anos renovável por igual período. 

Considerando os registros de presença das entidades conselheiras nas 12 reuniões realizadas 

no primeiro mandato do conselho (2011/2013), observa-se que as entidades que compõem o 

setor pesqueiro apresentaram percentual de assiduidade média de 41,7%, valor situado 

abaixo da média geral de 51%. Na prática, dentre os 5 setores que compõem o conselho, o 

setor pesqueiro apresentou o segundo pior índice de assiduidade, ficando atrás apenas do 

poder público com 23,3% (Figura 22). 

 

Figura 22: Percentual de assiduidade dos setores que compõem conselhos consultivos da 

APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

De maneira análoga, considerando os registros de presença das entidades nas 8 reuniões 

realizadas no segundo mandato do conselho (2013/2015), observa-se que o setor pesqueiro 

apresentou significativa queda no percentual de assiduidade média para 30%, tornando-se o 

setor com pior índice de assiduidade a partir desta segunda gestão. Destaca-se que em função 

da baixa adesão de entidades candidatas às cadeiras do setor pesqueiro durante o processo 

de renovação do conselho (ocorrido em novembro de 2012), o referido setor ocupou no 

segundo mandato, apenas 4 das 5 cadeiras reservadas a este segmento. 

O desinteresse do setor pesqueiro na participação das reuniões dos conselhos pode ser 

atribuído a diversos fatores, dentre os quais destaca-se: (i) setor com representação 

fragmentada e enfraquecida; (ii) descrença dos pescadores em relação à representatividade 
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das colônias e associações sobre seus interesses; (iii) falta de reconhecimento por parte dos 

pescadores em relação à UCs como fonte de transformação de sua atividade. 

Tal fato ganha relevância uma vez que a participação do setor pesqueiro é fundamental para 

que se possa alcançar os objetivos das UCs em garantir a conservação da biodiversidade, o 

uso sustentável dos recursos naturais e a valorização das atividades pesqueiras e extrativistas 

de subsistência e de pequena escala praticadas pelas comunidades costeiras da região através 

do ordenamento do uso dos recursos naturais pesqueiros e demais organismos marinhos. 

4.3 – Classificação e avaliação da representatividade dos indicadores de acordo com o 

Modelo conceitual DPSIR. 

Os indicadores empregados no presente estudo (Tabela 9) foram classificados de acordo com 

sua natureza representativa no modelo conceitual DPSIR. O enquadramento dos indicadores 

correlatos à gestão de recursos pesqueiros em áreas marinhas protegidas - AMP, resultou no 

modelo conceitual representado na Figura 23. 
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- Número total de embarcações

- Sobreposição entre áreas de pesca e UCs

- Estimativa do esforço de pesca
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Figura 23: Modelo conceitual da estrutura DPSIR para gestão da atividade pesqueira 

praticada na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz. 

A avaliação da representatividade dos indicadores selecionados, foi realizada com a 

finalidade de identificação das carências e possíveis excessos de amostras do sistema, de 

acordo com a natureza indicativa dos dados. A partir dos indicadores listados no Anexo I, 
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observa-se que apenas 14% (n = 2) dos indicadores da categoria “Indutores” puderam ser 

empregados no presente estudo. De maneira análoga, foi observada nas demais categorias o 

seguinte percentual de utilização: “Pressão” 17% (n = 3); “Estado” 5% (n = 1); “Impacto” 

20% (n = 2); e “Resposta” 4% (n = 1). 

Considerando as relações de causalidade entre os indicadores estruturados no modelo, pode-

se inferir que o crescimento populacional dos municípios de Serra, Fundão e Aracruz mostra-

se como principal fator de “Indução” do desenvolvimento da atividade pesqueira praticada 

na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz. De maneira análoga o número de 

pescadores ativos na área de estudo mostra-se como um indicador secundário e dependente, 

uma vez que em linhas gerais a crescente demanda por recursos pesqueiros decorrente do 

incremento populacional, pelas regras de mercado, tende a propiciar o fortalecimento 

econômico da atividade pesqueira, tornando-a hipoteticamente mais atrativa (lucrativa) para 

a população local. 

Destaca-se entretanto que diversos fatores de ordem social e econômica, além do incremento 

populacional, podem influenciar as regras de mercado que tornam a prática da atividade 

pesqueira mais ou menos atrativa em uma dada localidade. A identidade gastronômica local, 

disponibilidade de empregos formais, e o reconhecimento social do pescador, são apenas 

alguns destes fatores. 

Desta forma, considerando que os dados disponíveis indicam uma perspectiva de aumento 

populacional e de demanda por pescado em médio prazo, e considerando a falta de cadastros 

confiáveis sobre o número de pescadores ativos no ES, para fins de simplificação do 

processo de tomada de decisão gerencial, considera-se no presente estudo que o número de 

pescadores ativos na APA e no RVS, tende a acompanhar em médio prazo o cenário de 

incremento populacional dos municípios analisados. Fato este corroborado  

Os fatores de “Pressão”, considerados elementos chave do modelo, pois são indicadores 

que descrevem as variáveis que diretamente causam (ou podem causar) problemas 

ambientais. Considerando que a atividade pesqueira mostra-se como um vetor de pressão 

sobre a biodiversidade, o conjunto de indicadores elencados nesta categoria foi organizado 

de modo a responder três perguntas básicas: (i) Quantos barcos atuam na região? (ii) Onde 

atuam? (iii) Como operam? 

Desta forma os dados elencados no presente estudo permitem inferir que em linhas gerais a 

pressão sobre os ambientes marinhos decorrente da prática atividade pesqueira na área de 
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estudo, é exercida prioritariamente: (i) por frotas multiespecíficas compostas por pequenas 

embarcações; (ii) que possuem baixo nível de sobreposição entre sua área de pesca e as UCs; 

e (iii) que exercem sua atividade em curtas viagens explorando variados recursos pesqueiros 

por meio do emprego combinado de duas ou mais artes de pesca. Tais características 

permitem inferir que a pesca praticada na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz 

mostra-se predominantemente costeira e de pequena escala, apresentando significativa 

vulnerabilidade a medidas de restrição da atividade pesqueira. 

Uma vez definidos os vetores de pressão para área de estudo, procedeu-se com a verificação 

dos indicadores de “Estado”, elaborados com a finalidade de fornecer uma primeira 

avaliação da situação atual do ambiente. Em função da baixa qualidade de dados disponíveis, 

e considerando a pequena abrangência geográfica da área de pescaria local, as inferências 

relacionadas aos recursos pesqueiros foram obtidas pelo monitoramento do volume de 

pescado desembarcado nos entrepostos localizados na área de estudo, em detrimento dos 

tradicionais levantamentos de estoques pesqueiros. 

Considerando a dificuldade na obtenção de dados para elaboração dos indicadores de 

“Estado” optou-se no âmbito do presente estudo pelo emprego da abordagem proposta pelo 

Mahon (1997), denominada “Gestão orientada para os objetivos de manejo”, na qual 

emprega-se no início do processo de planejamento o conhecimento dos grupos de usuários 

locais (Davis & Wagner, 2003; Teixeira et al. 2013) para avaliação preliminar da atividade 

pesqueira e formulação dos objetivos de manejo, anteriormente à aplicação de recursos na 

avaliação de estoques (Figura 24). 

Considerando as informações elencadas, pode-se inferir que a pressão decorrente da 

atividade pesqueira é relativamente concentrada nos estoques de Camarão sete-barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri), Corvina (Micropogonias furnieri) e Sarda (Scomberomorus 

brasiliensis). Entretanto devido à ausência de series históricas de desembarque consistentes 

relacionadas a estes recursos, não é possível no âmbito do presente estudo fazer inferências 

relacionadas ao estado de conservação destas populações em âmbito local. 

A verificação dos indicadores de “Impacto” evidencia que a atividade pesqueira praticada 

no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz é desordenada e predatória, 

uma vez que parcela significativa dos recursos economicamente explorados nesta atividade 

encontram-se em sobrepesca, ameaçados ou em processo de recuperação. Adiciona-se o fato 

de que em função do emprego de práticas de pesca rudimentares e pouco seletivas, observa-
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se uma elevada taxa de captura incidental de organismos marinhos, agravando o cenário de 

conservação destes ambientes. 
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Figura 24: Diferenças entre as abordagens para gestão da atividade pesqueira com ênfase 

(a) nos objetivos de manejo, ou (b) na avaliação de estoques pesqueiros. Fonte: (Mahon, 

1997) – adaptado. 

Por fim, a análise dos indicadores de “Resposta” mostra que os esforços da sociedade e 

poder público são insuficientes e pouco efetivos para resolução dos problemas relacionados 

ao ordenamento da atividade pesqueira praticada no interior da APA Costa das Algas e do 

RVS de Santa Cruz. 

Por um lado, a partir de uma análise do cenário conjuntural do ICMBio, pode-se inferir em 

linhas gerais que a falta de estrutura mínima de suporte a atividades de monitoramento e 

fiscalização das UCs analisadas tem como causas: 

a) Elevada morosidade administrativa na aplicação de recursos de compensação 

ambiental; 

b) Escassez de recursos orçamentários destinados para implementação destas UCs; 

c) Falta de priorização institucional para proteção do bioma costeiro e marinho em 

âmbito nacional; 
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d) Baixa capacidade gerencial aliada à falta de planejamento estratégico em nível 

de Unidade de Conservação; e 

e) Ausência de diretrizes institucionais específicos para implementação das 

unidades de conservação federais brasileiras. 

Por outro lado aspectos relacionados à: (i) falta de organização dos atores sociais envolvidos 

com a atividade pesqueira em nível local; (ii) descrença dos pescadores em relação à 

representatividade das colônias e associações sobre seus interesses; e (iii) desconhecimento 

dos pescadores sobre o papel das UCs como fonte de transformação de sua atividade; 

mostram-se como fatores externos impeditivos ao adequado alcance dos objetivos de 

ordenamento da pesca no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 
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5 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo conclui-se que a utilização de indicadores 

sócio ambientais para melhoria de gestão de unidades de conservação marinhas, mostra-se 

uma ferramenta potencialmente útil no alcance dos objetivos de conservação propostos para 

estas áreas. Tal fato decorre de sua capacidade na produção informações que podem ser 

utilizadas como base para avaliações e, portanto (i) contribuir para a formulação de 

estratégias de gestão e (ii) facilitar a interpretação de dados e a comunicação da informação 

a diferentes grupos da sociedade. 

Entretanto a despeito dos esforços internacionais de padronização da nomenclatura e 

metodologia empregada na confecção de indicadores, observa-se que a aplicação prática da 

enorme maioria dos indicadores propostos na literatura cientifica é inviável, geralmente por 

carências relacionadas à: objetividade; rigor metodológico em sua elaboração; e 

disponibilidade de dados consistentes e contínuos. 

Neste cenário ganha relevância cada vez maior, o papel das Unidades de Conservação 

enquanto centros de coleta e agregação de dados sócio ambientais em nível local. Longe de 

ser uma mera rotina específica para elaboração e atualização de Planos de Manejo, a coleta, 

sistematização e atualização de informações junto aos principais centros de pesquisa e 

estatística oficiais, órgãos licenciadores e demais instituições parceiras, deve ser considerada 

atividade estratégica de alta prioridade pelos gestores de unidades de conservação. 

Somente por meio da adoção da cultura da informação, as unidades de conservação 

brasileiras poderão avançar na melhoria de seus níveis de efetividade de gestão. A partir de 

dados coletados em series históricas consistentes, devidamente trabalhados em estruturas 

analíticas de indicadores, os gestores de unidade de conservação em conjunto com a 

sociedade poderão reduzir seu nível de incerteza no processo de tomada de decisão num 

cenário de pouca informação disponível. 

O primeiro aspecto que chama atenção no emprego da abordagem DPSIR reside em sua 

capacidade de agregação e síntese de informações antes dispersas, propiciando a formulação 

de um panorama simplificado do cenário geral. No caso específico da pesca, a proposta de 

estudo mostra-se de relevante importância uma vez que no Brasil a ausência de gestão e 

governança do setor torna o cenário institucional complexo, exigindo significativo esforço 

de coordenação para obtenção de dados sistemáticos, para formulação de estratégias de 

gestão e normas de regulação da atividade. 
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Para se ter uma ideia da referida complexidade, considerando apenas a obtenção de dados 

oficiais, enquanto a gestão dos recursos ameaçados de extinção e em regime de sobrepesca 

cabe ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), IBAMA e ICMBio; a gestão dos recursos 

potencialmente passíveis de uso ou inexplorados constitui tarefa do Ministério da Pesca e 

Aquicultura (MPA). Considerando apenas as instituições com atuação nacional, também 

estão envolvidas com a atividade pesqueira: Ministério do Trabalho (seguro-defeso); 

Ministério da Previdência Social (aposentadoria do pescador artesanal); Comando da 

Marinha (registro das embarcações pesqueiras, policiamento da Zona Econômica Exclusiva 

e cumprimento das normas da autoridade marítima para a segurança da navegação); 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (inspeção sanitária do pescado e 

atividade de processamento); Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(política de importação de pescado e estímulos à exportação); e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (assistência técnica e extensão pesqueira e aqüícola). 

Desta forma embora a aplicação do DPSIR permita a formulação de um panorama 

simplificado do cenário geral, em decorrência da falta de dados coletados em series 

históricas consistentes, não foi possível no âmbito do presente estudo executar análises para 

formulação de cenários futuros. 

O segundo aspecto observado com o emprego do DPSIR reside em sua capacidade de 

simplificação por meio da formulação de cadeias de causa efeito, que permitem uma visão 

clara e estruturada do problema em análise. No caso específico da sustentabilidade da 

atividade pesqueira praticada nas UCs de Santa Cruz, a aplicação da abordagem DPSIR 

sugere que (i) o incremento populacional gera demanda de mercado e (ii) aumento do esforço 

de pesca local tipicamente costeira; (iii) fortemente concentrada sobre os estoques já 

sobreexplotados de camarão e corvina; (iv) demandando do poder público e sociedade ações 

de fiscalização mais efetivas e maior participação social dos atores diretamente envolvidos 

com a pesca. 

Naturalmente a extrema simplificação de um cenário complexo como o da pesca, embora 

útil para comunicação entre os diversos atores sociais envolvidos, por não considerar muitas 

conexões, características e feedbacks entre os diversos componentes do sistema em análise, 

deve ser utilizada com cautela no processo de tomada de decisão gerencial. Outro cuidado 

que deve ser tomado reside no fato de que nem sempre as relações entre os componentes do 
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DPSIR são claras, dificultando e por vezes inviabilizando a formulação de cadeias de causa 

efeito do sistema. Logo a viabilidade de sua aplicação deve ser avaliada caso a caso. 

O terceiro aspecto inferido no presente estudo sobre o emprego do DPSIR, reside em sua 

capacidade de identificação de lacunas de informações relevantes para o planejamento e 

execução das medidas de ordenamento da atividade pesqueira. Embora o argumento de 

carência de dados não justifique a protelação de medidas para implementação de unidades 

de conservação, inegavelmente a falta de informações básicas sobre estas áreas inviabiliza a 

elaboração de indicadores mais específicos, que poderiam minimizar o nível de incerteza no 

processo gerencial de tomada de decisão. 

A título de exemplo, no presente estudo a aplicação da ferramenta evidenciou uma 

significativa lacuna de informações sobre os ambientes que compõe as UCs (ex. integridade 

de comunidades bentônicas, composição da ictiofauna pelágica ou concentração de O2 

dissolvido na água). Comumente relacionados à formulação dos indicadores de “Estado”, a 

ausência de dados básicos sobre estes ambientes, inegavelmente fragiliza qualquer 

proposição de medidas de zoneamento da atividade pesqueira nestas áreas. 

Tal fato ganha relevância pois como não há garantia de eficiência das respostas políticas e 

gerenciais, face ao problema de sustentabilidade da atividade pesqueira (ex. medidas de 

limitação de esforço de pesca, podem não surtir efeito sobre o impacto da atividade sobre os 

estoques sobreexplotados), sugere-se que um sistema monitoramento efetivo de uma UC, 

deve ser realizado pelo acompanhamento dos indicadores de “Pressão” e de “Estado”. Desta 

forma, visando a adequada aplicação da estrutura conceitual DPSIR em outras unidades de 

conservação marinhas brasileiras, para fins de ordenamento da atividade pesqueira, além dos 

indicadores empregados no presente estudo, sugere-se analise de viabilidade de utilização 

dos indicadores elencados na Tabela 20. 

Apesar de importante instrumento de apoio à tomada de decisão, indicadores por si não são 

capazes de promover a melhoria de desempenho de uma unidade de conservação. O 

estabelecimento de metas de desempenho e desempenhos de referência (benchmarks) são 

necessários para que se possa avaliar qualquer progresso em matéria de sustentabilidade e 

calibrar a análise. Desta forma torna-se possível a alocação apropriada de recursos para 

alcançar a meta desejada. 
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Tabela 20: Indicadores socioambientais empregados gestão da atividade pesqueira praticada na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Natureza1 id2 Descrição do indicador Unidade 

D 
7 Número de pessoas empregadas no setor por município. N° total de pessoas 

11 Remuneração média em valor nominal por tamanho de estabelecimento. R$ / n° de funcionários 

P 

26 Esforço de pesca - Desembarque total de pescado por entreposto. Toneladas 

27 Características da frota - Capacidade de carga por classe de embarcação. Kg 

31 Captura seletiva de espécie alvo N° de pescarias específicas praticadas na UC  

S 

40 Características das comunidades biológicas –Diversidade. Diversidade / ambiente 

44 Características das comunidades biológicas –Estrutura Trófica. N° de espécies topo de cadeia e herbívoros 

48 Características das espécies alvo -Abundância das espécies alvo. Abundância / ambiente 

51 Características das espécies alvo - Tamanho das espécies capturadas. Tamanho médio de pescado / tipo de pesca 

I 55 Variação do rendimento mensal da atividade pesqueira. R$ / n° de pescadores 

R 

65 Existência de zoneamento da atividade pesqueira. Áreas intangíveis / área total da UC 

66 Existência de Programas de Educação Ambiental voltados ao setor N° de programas em execução 

71 Ações de melhoria da atividade pesqueira  N° de ações de melhoria implementadas 

72 Incentivos econômicos para promoção da atividade de pesca N° de incentivos disponíveis para atividade 

73 Revisão da legislação em matéria de pesca N° de normas atualizadas nos últimos 5 anos 

81 Existência de suporte para as associações de pescadores. N° de associações  

1 Identificador de referência do indicador socioambiental conforme Apêndice I desta dissertação. 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010). 
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Neste contexto, a proposta de aplicação da abordagem DPSIR atendeu parcialmente às 

expectativas de contribuir para melhoria de gestão da atividade pesqueira praticada na Área 

de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz. Pois 

embora os dados disponíveis não tenham permitido a formulação consistente de cadeias de 

causa-efeito e análise de cenários futuros, destaca-se como principal contribuição deste 

estudo, a identificação de lacunas de informações relevantes para o planejamento e execução 

das medidas de ordenamento da atividade pesqueira praticada no interior da APA e do RVS. 

Desta forma, para fins de melhoria do processo de gestão da atividade pesqueira praticada 

na Área de Proteção Ambiental Costa das Algas e Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz, 

propõe-se no âmbito do presente estudo as seguintes medidas: 

Medidas urgentes de curto prazo (1 ano): 

1 – Fortalecer a participação social nos fóruns de discussão sobre a atividade pesqueira. 

 Implementar calendário de apresentações educativas nas comunidades pesqueiras de 

Serra, Fundão e Aracruz, abordando as seguintes temáticas: (i) normas e restrições 

de pesca; (ii) conservação ambiental; (iii) boas práticas de pesca; 

 Incentivar a participação de representantes das comunidades pesqueiras de Serra, 

Fundão e Aracruz nas reuniões dos Conselhos Consultivos da APA e do RVS; 

 Priorizar o funcionamento da Câmara Técnica da Pesca CT Pesca, dos Conselhos 

Consultivos da APA e do RVS, garantindo legitimidade das proposições e acordos 

sugeridos nesta instancia e ratificados na plenária dos Conselhos Consultivos. 

2 – Estabelecer rotina de aquisição e sistematização de dados ambientais relacionados à APA 

Costa das Algas e ao RVS de Santa Cruz; 

 Elaborar e implementar protocolo de aquisição, classificação, análise e 

disponibilização de dados relacionados aos ambientes costeiros e marinhos 

confrontantes aos municípios de Serra, Fundão e Aracruz; 

3 – Planejar e executar ações de fiscalização da atividade pesqueira realizada no interior da 

APA Costa das Algas e ao RVS de Santa Cruz. 

 Priorizar as ações de fiscalização no interior do RVS de Santa Cruz, de modo a coibir 

a prática ilegal da pesca de arrasto no interior desta UC. 
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Medidas de médio prazo (2 a 4 anos): 

4 – Estabelecer acordos de pesca junto às comunidades pesqueiras que atuam no interior da 

APA Costa das Algas e ao RVS de Santa Cruz; 

 Planejar e executar os procedimentos para a regulamentação dos acordos de pesca, 

de acordo com as disposições previstas da Instrução Normativa IBAMA nº 29/2002, 

e demais normas correlatas ao tema; 

Observação: Para fins de ordenamento da atividade pesqueira praticada no interior 

da APA Costa das Algas e ao RVS de Santa Cruz, considerando: (i) o baixo 

percentual de sobreposição entre áreas de pesca e o RVS de Santa Cruz; (ii) o elevado 

impacto da pesca de arrasto sobre o substrato marinho consolidado objeto de 

conservação das UCs; e (iii) o status de conservação dos estoques de Camarão sete-

barbas (Xiphopenaeus kroyeri) e Corvina (Micropogonias furnieri), considerados 

oficialmente sobreexplotados; recomenda-se no âmbito do acordo de pesca, em 

caráter cautelar, a proibição da prática de atividades de pesca realizadas no interior 

do RVS de Santa Cruz por pescadores profissionais, nas modalidades de rede de 

espera e rede de arrasto com recolhimento manual para captura de iscas (camarão). 

A motivação da referida assertiva reside no fato de que as informações disponíveis 

até a presente data indicam que a pratica das modalidades de pesca supracitadas 

mostra-se incompatível com os objetivos de conservação do RVS de Santa Cruz. 

5 – Fomentar a obtenção de informações sobre os componentes bióticos e abióticos da APA 

Costa das Algas e ao RVS de Santa Cruz; 

 Executar projeto de pesquisa visando à identificação de ocorrência de sítios de 

agregação para desova de peixes e invertebrados marinhos explorados 

comercialmente no interior da APA e RVS e entorno imediato (2000 m), mediante a 

aplicação de pesquisas sobre os locais de pesca, temporadas e volumes de captura de 

espécies formadoras de agregações, assim como das condições atuais dos recursos 

pesqueiros locais. O referido estudo deverá contemplar a caracterização dos estoques 

de Camarão sete-barbas (Xiphopenaeus kroyeri), Corvina (Micropogonias furnieri) 

e Sarda (Scomberomorus brasiliensis). 
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Medidas de longo prazo (5 a 10 anos): 

6 – Verificar os resultados das ações gerenciais adotadas no processo de ordenamento da 

atividade pesqueira praticada na APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

 Utilizar o modelo conceitual DPSIR na formulação de estratégias de ordenamento da 

atividade pesqueira, empregando prioritariamente os indicadores elencados no 

presente estudo devidamente acrescidos de novos indicadores que porventura se 

fizerem necessários. 

7 – Incentivar a criação de mecanismos de certificação do pescado16, abrangendo a pesca 

sustentável e a rastreabilidade (por meio da certificação da cadeia de custódia) para pescados 

capturados na natureza, desestimulando a captura ilegal no interior das UCs. 

  

                                                           
16 A título de exemplo cita-se a iniciativa de certificação do Marine Stewardship Council – MSC. 
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Apêndice I: Avaliação dos indicadores socioambientais levantados no estudo. 

id Tipo Descrição do indicador Referência2 
Avaliação1 

Ve Vc Vi Va Vf 

1 D Valor médio de venda de espécies alvo A, D 1 1 2 2 4 

2 D Indicador de demanda de consumo de recursos pesqueiros per capta.  A 1 3 3 2 18 

3 D Número de pescadores que seguem tradições e costumes de pesca como herança familiar E 2 2 1 2 8 

4 D Demografia da comunidade analisada B 3 2 2 3 36 

5 D Insatisfação social - Número de reclamações formais recebidas B, E, G 2 2 1 2 8 

6 D Nível educacional da população E 3 2 1 3 18 

7 D Número de pessoas empregadas no setor B, E, G, H 2 2 2 2 16 

8 D Número total de pescadores ativos B, E, G 2 3 3 3 54 

9 D Número de pessoas abaixo da linha de pobreza B, D, E 3 2 2 2 24 

10 D Renda per capta do setor pesqueiro B, G 2 2 2 3 24 

11 D Remuneração média em valor nominal segundo tamanho do estabelecimento. A, B, D, H 3 1 1 3 9 

12 D Custo total de insumos necessários para desempenho da atividade de pesca. D, H 1 1 2 2 4 

13 D Contribuição do Setor pesqueiro para o PIB estadual B, G 2 2 2 3 24 

14 D Número de visitantes por ano E 1 3 2 2 12 

15 P Condições das instalações portuárias locais para atracação e manutenção de embarcações D, G 2 2 2 2 16 

16 P Número de pontos de ancoragem para embarcações esportivas G 1 2 2 1 4 

17 P  Área total de pesca B, G 2 2 3 2 24 

18 P Área de pesca utilizada para fins de pesca esportiva G 1 2 2 1 4 

19 P Área destinada para atividades turísticas G 2 2 2 1 8 

20 P Taxa de descarte da produção A, G 1 3 3 2 18 

21 P Descarte total de efluentes B 1 3 3 2 18 

22 P Consumo mensal médio de combustível por embarcação  G 2 2 1 2 8 

23 P Poluição continental B 1 3 3 2 18 

24 P Esforço de pesca - CPUE A, B, D, E, F, H 2 3 3 2 36 

25 P Esforço de pesca - Tempo pescando G, H 2 3 2 2 24 
1 Critérios de avaliação: Ve = valor de ponderação da eficiência do indicador; Vc = valor de ponderação da eficácia do indicador; Vi = valor de ponderação da importância 

do indicador; Va = valor de ponderação da adequabilidade do indicador; Vfinal = valor final de avaliação do indicador. 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010).  
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Apêndice I (continuação): Avaliação dos indicadores socioambientais levantados no estudo. 

id Tipo Descrição do indicador Referência2 
Avaliação1 

Ve Vc Vi Va Vf 

26 P Esforço de pesca - Desembarque total de pescado por entreposto A, B, D, E, F, H 2 3 2 2 24 

27 P Características da frota - Capacidade de carga A, B, D 2 2 2 2 16 

28 P Características da frota - Número total de embarcações B, D, G, H 2 3 3 3 54 

29 P Características da frota - Número de embarcações por frota G 2 2 3 2 24 

30 P Características da frota - Potência da embarcação D, G 2 2 2 2 16 

31 P Captura seletiva de espécie alvo A, B, C 1 3 3 2 18 

32 P Áreas de pesca por frota - % de sobreposição em relação a UC G 2 2 3 3 36 

33 S Características do ecossistema - Oxigênio dissolvido H 1 1 1 2 2 

34 S Características do ecossistema - pH H 1 1 1 2 2 

35 S Características do ecossistema - Salinidade H 1 1 1 2 2 

36 S Características do ecossistema - Condições do sedimento G 1 2 2 2 8 

37 S Características do ecossistema - Temperatura H 1 1 1 2 2 

38 S Características das comunidades biológicas - Biomassa C, G 1 3 3 2 18 

39 S Características das comunidades biológicas -Densidade G 1 3 3 3 27 

40 S Características das comunidades biológicas - Diversidade C, G, H 1 3 3 3 27 

41 S Características das comunidades biológicas - Dominância de espécies C, G 1 3 3 3 27 

42 S Características das comunidades biológicas - Recrutamento C, G 1 3 3 2 18 

43 S Características das comunidades biológicas - Riqueza de espécies G 1 3 3 3 27 

44 S Características das comunidades biológicas - Estrutura trófica A, B, C, D, E, G 1 3 3 2 18 

45 S % de cobertura de ambientes críticos B 1 2 3 3 18 

46 S Características das espécies alvo -Volume desembarcado de espécie alvo A 2 2 3 3 36 

47 S Características das espécies alvo - Biomassa B 1 3 3 2 18 

48 S Características das espécies alvo -Abundância das espécies alvo C, E, G 1 3 3 2 18 

49 S Características das espécies alvo - Índice de diversidade das espécies capturadas H 1 3 3 2 18 

50 S Características das espécies alvo - Número de espécies capturadas G 1 3 3 2 18 
1 Critérios de avaliação: Ve = valor de ponderação da eficiência do indicador; Vc = valor de ponderação da eficácia do indicador; Vi = valor de ponderação da importância 

do indicador; Va = valor de ponderação da adequabilidade do indicador; Vfinal = valor final de avaliação do indicador. 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010).  
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Apêndice I (continuação): Avaliação dos indicadores socioambientais levantados no estudo. 

id Tipo Descrição do indicador Referência2 
Avaliação1 

Ve Vc Vi Va Vf 

51 S Características das espécies alvo - Tamanho médio das espécies capturadas C, D, G 1 3 3 2 18 

52 I Qualidade do pescado para consumo humano A 1 3 2 1 6 

53 I Aumento dos conflitos de uso de recursos e disputa por espaço marinho E 1 2 3 2 12 

54 I Perda de petrechos de pesca A, G 1 1 2 1 2 

55 I Variação do rendimento mensal da atividade pesqueira   A, B, F 1 2 3 2 12 

56 I Captura incidental - Interação entre atividades de pesca e quelônios marinhos A, C, D 2 3 3 2 36 

57 I Áreas com sobrepesca B, F 1 3 3 2 18 

58 I Destruição de áreas de substrato consolidado C 1 3 3 2 18 

59 I Ocorrência de captura de espécies ameaçadas e protegidas D 2 2 3 3 36 

60 I Sobrepesca C, E 1 3 3 2 18 

61 I Ocorrência de pesca fantasma C, E 1 3 2 2 12 

62 R Variações temporais do número de denúncias de pesca, mergulho ou barco ilegal G 3 1 1 2 6 

63 R Medidas de controle da atividade pesqueira B, C, G 2 2 2 3 24 

64 R Dias de fiscalização por mês  G 3 3 3 3 81 

65 R Existência de zoneamento da atividade pesqueira (percentual de áreas intangíveis) A, B, D, G 2 2 3 2 24 

66 R Número de Programas de Educação Ambiental voltados ao setor B, G, H 3 1 2 3 18 

67 R Fundos para execução de programas de EA G, H 1 2 1 2 4 

68 R Existência de políticas de emprego B 2 2 1 2 8 

69 R Número de planos de monitoramento ambiental implementados C 1 2 2 2 8 

70 R Orçamento para programas ou ações de gestão de resíduos G 1 1 1 2 2 

71 R Ações de melhoria da atividade pesqueira implementadas B, D, E, G, H 1 1 2 2 4 

72 R Incentivos econômicos para promoção da atividade de pesca B, F, G, H 1 2 1 2 4 

73 R Revisão da legislação em matéria de pesca B, C, D, E, G 2 2 2 2 16 

74 R Ocorrência de Corredores Ecológicos e UCs marinhas na região C, G 3 1 2 3 18 

75 R Número de estoques regulados por quotas A, B 1 2 3 2 12 
1 Critérios de avaliação: Ve = valor de ponderação da eficiência do indicador; Vc = valor de ponderação da eficácia do indicador; Vi = valor de ponderação da importância 

do indicador; Va = valor de ponderação da adequabilidade do indicador; Vfinal = valor final de avaliação do indicador. 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010).  
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Apêndice I (continuação): Avaliação dos indicadores socioambientais levantados no estudo. 

id Tipo Descrição do indicador Referência2 
Avaliação1 

Ve Vc Vi Va Vf 

76 R Número de subsídios. B 3 2 2 2 24 

77 R Número de embarcações com isenção de imposto de combustível. D, H 1 2 1 1 2 

78 R Número de pescadores com empréstimos subsidiados. D 1 2 1 2 4 

79 R Número de associações de pescadores. B 2 1 2 3 12 

80 R Participação em fóruns de discussão entre as partes envolvidas na atividade pesqueira. G, H 3 2 3 3 54 

81 R Existência de suporte para as associações de pescadores. A, B, H 1 1 1 2 2 

82 R Número de projetos de pesquisa em andamento. G 2 2 2 3 24 

83 R Número de pesquisadores desenvolvendo projetos de pesquisa. G 2 2 2 3 24 

84 R Número de publicações científicas. G 2 2 2 3 24 

85 R Regulamentação da pesca esportiva. C, G 2 3 2 2 24 
1 Critérios de avaliação: Ve = valor de ponderação da eficiência do indicador; Vc = valor de ponderação da eficácia do indicador; Vi = valor de ponderação da importância 

do indicador; Va = valor de ponderação da adequabilidade do indicador; Vfinal = valor final de avaliação do indicador. 
2 Referências: A: EEA (1999); B: FAO (1999); C: Henriques et al. (2008); D: Knudsen et al. (2010); E: Mangi et al. (2007); F: OECD (1993); G: Ojeda-Martínez et al. 

(2009); H: Ou and Liu (2010). 
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Apêndice II 

Fichas descritivas dos indicadores socioambientais 

selecionados no estudo. 
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FICHA 1: DEMOGRAFIA DOS MUNICÍPIOS ANALISADOS. 

Natureza do Indicador 

Indutor (Driver). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Março de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Verificar o incremento populacional nos municípios de Aracruz, Fundão e Serra, como fator 

indutor da demanda por recursos pesqueiros em âmbito local. 

Definições e metodologia: 

A estimativa da população residente nos municípios de Aracruz, Fundão e Serra em 2000 e 

2010, foi determinada a partir dos resultados dos censos demográficos oficiais executados 

pelo IBGE nos referidos anos. 

As projeções da população residente nos municípios em estudo para os anos de 2020 e 2030, 

foram realizadas empregando-se a metodologia desenvolvida e utilizada pelo IBGE 

denominada método de tendências de crescimento demográfico (IBGE, 2008). Esta 

metodologia baseia-se em uma unidade menor (os municípios), para uma estimativa 

conhecida previamente de uma área maior (nesse caso, o estado do Espírito Santo), por meio 

de uma correlação expressa pelos: coeficiente de proporcionalidade ai e o coeficiente linear 

de correção bi. 

O coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área menor em relação 

ao incremento da população na área maior é calculado a partir da seguinte fórmula: 

𝑎𝑖 =  
𝑃𝑖(𝑡1) − 𝑃𝑖(𝑡0)

𝑃(𝑡1) − 𝑃(𝑡0) 
 

Onde: 

Pi é a população municipal; 

P é a população estadual; 

t0 é o ano de realização do censo demográfico mais antigo considerado; e 

t1 é o ano de realização do censo demográfico mais recente considerado. 
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Por sua vez, o coeficiente linear de correlação é calculado a partir da seguinte formula: 

𝑏𝑖 = 𝑃𝑖(𝑡0) − 𝑎𝑖 ∗ 𝑃(𝑡0) 

Por fim, a população de um município no ano t pode ser estimada por meio da seguinte 

equação: 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑎𝑖 ∗ 𝑃(𝑡) +  𝑏𝑖 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

População estimada residente no município. 

Periodicidade: 

10 anos. 

Fontes de dados: 

Censo Demográfico 2000 e 2010. 

Referências Bibliográficas. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2008. Projeção da população do Brasil 

por sexo e idade 1980-2050 - Revisão 2008. Série Estudos e Pesquisas nº 24 - Informação 

Demográfica e Socioeconômica. Rio de Janeiro: IBGE. 93 p. 
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FICHA 2: NÚMERO DE PESCADORES. 

Natureza do Indicador 

Indutor (Driver). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Março de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Verificar o número de pescadores que exercem atividade de pesca no interior da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A contagem do número de pescadores que atuam no interior da APA e do RVS foi realizada 

no âmbito do Diagnóstico Sócio Econômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência 

das Unidades de Conservação de Santa Cruz, denominado Censo da Pesca (AQUA, 2013). 

Os dados do Censo da Pesca foram obtidos por meio de entrevistas semi-estruturadas aos 

pescadores da região geográfica marinha delimitada pela plataforma continental brasileira 

confrontante aos municípios de Serra, Fundão e Aracruz no Estado do Espírito Santo, que 

declararam exercer atividade de pesca no interior dos limites da APA Costa das Algas e do 

RVS de Santa Cruz. Nesse trecho do litoral foram identificadas 13 comunidades pesqueiras 

abrangidas pelo estudo: Barra do Riacho, Barra do Sahy, Mar Azul, Praia dos Padres, Santa 

Cruz, Itaparica, Rio Preto, Mirante da Praia, Nova Almeida, Jacaraípe, Manguinhos, Bicanga 

e Carapebus. 

Visando a minimizar a consulta a pescadores não ativos, decorrente da existência de pessoas 

registradas como pescadores que não desempenham a atividade profissionalmente ou como 

fonte de renda principal, foi empregada no Censo da Pesca a técnica de Bola de Neve 

(Snowball) desenvolvida por Davis e Wagner (2003). Resumidamente, a metodologia 

consiste em solicitar aos próprios pescadores consultados a indicação do nome de outros três 

pescadores ativos na região para que os recenseadores os procurem e novamente recebam 

mais indicações sucessivas, para que exponencialmente todos os pescadores atuantes sejam 

indicados e entrevistados. 
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Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de pescadores ativos. 

Periodicidade: 

5 anos. 

Fontes de dados: 

Censo da Pesca: Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência 

da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. 

Referências Bibliográficas. 

AQUA Ambiental - Aquicultura Oceanografia e Meio Ambiente. 2013. Censo da Pesca: 

Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. Documento Técnico: RT.021.2012_ EJA.CENSO_ 

UCs_CRUZ. Vitória: AQUA. 95 p. 

Davis, A.; Wagner, J. R. 2003. Who knows? On the importance of identifying “experts” 

when researching local ecological knowledge. Human Ecology 31. 
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FICHA 3: NÚMERO TOTAL DE EMBARCAÇÕES. 

Natureza do Indicador 

Pressão (Pressure). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Março de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Identificar o número de embarcações que desenvolvem atividades de pesca na região da APA 

Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A contagem do número de embarcações que atuam no interior da APA e do RVS foi 

realizada no âmbito do Censo da Pesca (AQUA, 2013). No referido estudo, cada entrevistado 

informou na comunidade em que ele residia se era proprietário de embarcação de pesca. 

Desta forma a estimativa do número de embarcações ativas foi calculada por meio das 

respostas positivas citadas pelos operadores entrevistados por entreposto de pesca. 

Visando à estratificação do universo total de embarcações elencadas no Censo da Pesca, 

procedeu-se com a classificação dos barcos em função de sua tipologia: 

Tabela A: Tipologias de embarcações de pesca para a estratificação da frota pesqueira que 

atua na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz. 

Tipologia Critério Sigla 

Barco sem motor Inexistência de motor para propulsão. BSM 

Barco sem casaria pequeno 
Comprimento menor ou igual a 8 metros, sem 

convés e sem casaria. 
BSP 

Barco sem casaria grande 
Comprimento superior a 8 metros, sem convés e 

sem casaria. 
BSG 

Barco com casaria pequeno 
Comprimento menor ou igual a 8 metros, com 

casaria. 
BCP 

Barco com casaria médio 
Comprimento superior a 8m e menor ou igual a 

12 metros, com casaria. 
BCM 

Barco com casaria grande 
Comprimento superior a 12m e menor ou igual a 

16 metros, com casaria. 
BCG 

Barco industrial 
Comprimento superior a 16 metros, com convés, 

porão e casaria ou Arqueação Bruta igual ou 

superior a 20 TAB. 

BAI 

 



 

110 
 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de embarcações. 

Periodicidade: 

5 anos. 

Fontes de dados: 

Censo da Pesca: Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência 

da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. 

Referências Bibliográficas. 

AQUA Ambiental - Aquicultura Oceanografia e Meio Ambiente. 2013. Censo da Pesca: 

Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. Documento Técnico: RT.021.2012_EJA.CENSO_ 

UCs_CRUZ. Vitória: AQUA. 95 p. 
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FICHA 4: SOBREPOSIÇÃO ENTRE ÁREAS DE PESCA E UCS. 

Natureza do Indicador 

Pressão (Pressure). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Março de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Verificar o nível de sobreposição entre as áreas marinhas utilizadas para atividade pesqueira 

e os limites da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A identificação das áreas marinhas utilizadas para atividade pesqueira na área de estudo foi 

realizada no âmbito do Censo da Pesca (AQUA, 2013). No referido estudo, cada pescador 

entrevistado apresentou informações que possibilitaram a elaboração de um polígono 

específico abrangendo a área de pesca por ele utilizada. 

Os polígonos contendo as áreas de pesca foram mapeados em um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) a partir das referências norte, sul e profundidades máxima e mínima 

alcançadas. As áreas foram calculadas em Km2 e o percentual de sobreposição com o 

polígono das UCs foi calculado com auxílio da ferramenta Intersect (Analysis) presente no 

modulo ArcMap do software ArcGIS 10.2.1 © (ESRI). 

Para fins de classificação optou-se por agrupar as áreas de pesca de cada pescador em função 

do seu percentual de sobreposição com o polígono das UCs, estabelecendo-se as seguintes 

classes de sobreposição: (i) Baixa – pescadores que apresentaram percentual de sobreposição 

menor ou igual à 25%; (ii) Média - pescadores que apresentaram percentual de sobreposição 

entre 25% e 75 %; e (iii) Alta - pescadores que apresentaram percentual de sobreposição 

maior ou igual a 75 %. 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de pescadores ativos. 



 

112 
 

Periodicidade: 

5 anos. 

Fontes de dados: 

Censo da Pesca: Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência 

da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. 

Referências Bibliográficas. 

AQUA Ambiental - Aquicultura Oceanografia e Meio Ambiente. 2013. Censo da Pesca: 

Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. Documento Técnico: RT.021.2012_EJA.CENSO_ 

UCs_CRUZ. Vitória: AQUA. 95 p. 
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FICHA 5: ESTIMATIVA DO ESFORÇO DE PESCA. 

Natureza do Indicador 

Pressão (Pressure). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Julho de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Verificar a intensidade do esforço de pesca empregado pelas embarcações que desenvolvem 

atividades na região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

O esforço de pesca total mensal (i) por arte de pesca empregada, e (ii) por categoria de 

tamanho da embarcação, foi estimado a partir do número total de embarcações cadastradas 

e em atividade elencadas no Censo da Pesca (AQUA, 2013), multiplicada pela média do 

número de dias de pesca mensal, segmentados por entreposto, arte de pesca e tamanho da 

embarcação, sendo expresso como número total de embarcações-dia de pesca (embarcação-

dia) (Sparre & Venema, 1998). 

Desta forma a estimativa do esforço de pesca mensal empregado pelas embarcações que 

atuam na APA Costa das Algas e no RVS de Santa Cruz, foram executadas a partir de 

informações contidas Censo da Pesca, com base em um total de 170 proprietários de 

embarcações entrevistados. O número de dias de pesca por viagem e o número de dias de 

pesca mensal foi estimado a partir da resposta obtida na aplicação dos questionários do 

Censo. Para fins de cálculo do esforço de pesca foram utilizados  

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de pescadores ativos. 

Periodicidade: 

5 anos. 
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Fontes de dados: 

Censo da Pesca: Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência 

da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. 

Referências Bibliográficas. 

AQUA Ambiental - Aquicultura Oceanografia e Meio Ambiente. 2013. Censo da Pesca: 

Diagnóstico Socioeconômico da Atividade Pesqueira na Área de Influência da APA Costa 

das Algas e do RVS de Santa Cruz /ES. Documento Técnico: RT.021.2012_EJA.CENSO_ 

UCs_CRUZ. Vitória: AQUA. 95 p. 

Sparre, P.; Venema, S. 1998. Introduction to Tropical Fish Stock Assessment - Part 1: 

Manual. FAO Fisheries Technical Paper, n° 306/1 (Rev. 2). Rome: FAO. 407 p. 
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FICHA 6: VOLUME DESEMBARCADO DE ESPÉCIES ALVO. 

Natureza do Indicador 

Estado (State). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Março de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Estimar o volume total de pescado desembarcado nos entrepostos de pesca localizados na 

região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A estimativa do volume total de pescado desembarcado nos entrepostos de pesca localizados 

na região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, foi realizada a partir dos dados 

do Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES, 

realizado entre Junho de 2010 e Junho de 2012 (CTA, 2013). No escopo do presente estudo 

foi realizado um recorte dos entrepostos monitorados no âmbito do PMDP, de modo a 

selecionar apenas os dados de Aracruz/ES (Barra do Riacho e Santa Cruz) e Serra/ES (Nova 

Almeida, Jacaraípe e Manguinhos). 

No PMDP a obtenção das informações ocorreu por meio do registro do quantitativo de 

pescado desembarcado em parte dos desembarques ocorridos durante o dia no entreposto 

monitorado, sem levar em conta a unidade produtiva. Os desembarques controlados ao longo 

do dia foram selecionados de forma aleatória. Desta forma, a produção mensal para a 

pescaria foi obtida a partir da média desembarcada por desembarque (por viagem) 

multiplicada pelo número de desembarques que ocorreu ao longo do mês, obtido através do 

“controle do esforço de pesca diário”. 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Toneladas de pescado. 

Periodicidade: 
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5 anos. 

Fontes de dados: 

Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES. 

Referências Bibliográficas. 

CTA - Serviços em Meio Ambiente e Engenharia. 2013. Projeto de Monitoramento do 

Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES. Relatório Final Consolidado 

referente à Junho de 2010 a Junho de 2012. Relatório C348-DT02 –Revisão 2 – Setembro 

2013. Vitória: CTA. 286 p. 
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FICHA 7: INTERAÇÃO ENTRE A PESCA E QUELÔNIOS MARINHOS. 

Natureza do Indicador 

Impacto (Impact). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Agosto de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Estimar o número total de ocorrências de óbito de quelônios marinhos decorrente da 

interação com a pesca na região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A estimativa do número total de ocorrências de óbito de quelônios marinhos decorrente da 

interação com a pesca na região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz foi 

realizada a partir da compilação de dados de relatórios técnicos referentes ao Projeto de 

Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES. 

No PMP-BC/ES a obtenção das informações ocorreu por meio de monitoramento diário da 

linha de praia, preferencialmente nas primeiras horas do dia, mediante aos esforços: regular, 

efetuado pelos monitores de praias; acionado, atendidos pelos monitores de praias e 

executores de cada área; reforço, no caso de avaliação de toda a área pelo executor de área, 

e; vistoria, quando o coordenador planeja uma análise da área e verifica in loco o esforço 

aplicado pelos monitores de trechos de praia e executores de área. Na área de monitoramento 

total compreendida pelo projeto, foram definidas 07 áreas (de 1 a 7) e 14 subáreas (A ou B) 

de acordo com suas características geográficas e físicas. No escopo do presente estudo foi 

realizado um recorte das áreas de monitoramento no âmbito do PMP-BC/ES, de modo a 

selecionar apenas os dados de registros não reprodutivos de quelônios marinhos referentes à 

área 3A, representada pela região compreendida entre sul de Linhares (foz do Rio Riacho) a 

sul de Fundão. 

Ressalta-se que esta estimativa se deu através do número total de ocorrências não 

reprodutivas de tartarugas marinhas presentes nos relatórios analisados, considerando que 

todos estes registros foram de óbito e ocasionados por interações negativas com as atividades 

pesqueiras. Esta consideração torna-se factível pois parte do princípio de que a é média de 

encalhes de tartarugas marinhas mortas é de 90,69% (n = 4303) e que, conforme informações 
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previstas no PAN a interação com a pesca é o fator responsável por grande quantidade de 

encalhes destes organismos. 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de ocorrências não reprodutivas de quelônios marinhos. 

Periodicidade: 

Quadrimestral. 

Fontes de dados: 

Projeto de Monitoramento de Praias das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES. 

Referências Bibliográficas. 

CTA - Serviços em Meio Ambiente e Engenharia. 2012. Projeto de Monitoramento de Praias 

das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES. Relatório Anual referente ao período 

de 1º de outubro de 2010 a 30 de setembro de 2011. Relatório CTA-DT-454/11 –Revisão 00 

– janeiro 2012. Vitória: CTA. 343 p. 

CTA - Serviços em Meio Ambiente e Engenharia. 2013. Projeto de Monitoramento de Praias 

das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES. 2º Relatório Anual referente ao 

período de 1º de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2012. Relatório CTA-DT-353/12 –

Revisão 00 – janeiro 2013. Vitória: CTA. 196 p. 

CTA - Serviços em Meio Ambiente e Engenharia. 2014. Projeto de Monitoramento de Praias 

das Bacias de Campos e Espírito Santo – PMP-BC/ES. 3º Relatório Anual referente ao 

período de 1º de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2013. Relatório C500-DT52 –Revisão 

00 – março 2014. Vitória: CTA. 317 p.  
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FICHA 8: CAPTURA DE ESPÉCIES AMEAÇADAS E SOBREEXPLOTADAS. 

Natureza do Indicador 

Impacto (Impact). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Agosto de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Estimar o número de ocorrências totais de captura de espécies de invertebrados aquáticos e 

peixes ameaçados de sobreexplotação e/ou extinção na região da APA Costa das Algas e do 

RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A estimativa do número de ocorrências totais de captura de espécies marinhas ameaçadas de 

sobreexplotação e/ou extinção na região da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz, 

foi realizada a partir dos dados do Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no 

Espírito Santo – PMDP/ES (CTA, 2013), realizado entre Junho de 2010 e Junho de 2012, e 

posterior classificação das espécies quanto ao risco de ameaça de acordo com as listas 

oficiais das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

Para fins de análise foi realizado um recorte dos entrepostos monitorados, de modo a 

selecionar apenas os dados de Aracruz/ES (Barra do Riacho e Santa Cruz) e Serra/ES (Nova 

Almeida, Jacaraípe e Manguinhos). No Âmbito do PMDP, a obtenção das informações 

ocorreu por meio do registro do quantitativo de pescado desembarcado em parte dos 

desembarques ocorridos durante o dia no entreposto monitorado, sem levar em conta a 

unidade produtiva. Os desembarques controlados ao longo do dia foram selecionados de 

forma aleatória. Desta forma, a produção mensal para a pescaria foi obtida a partir da média 

desembarcada por desembarque (por viagem) multiplicada pelo número de desembarques 

que ocorreu ao longo do mês, obtido através do “controle do esforço de pesca diário”. 

De posse dos dados de desembarque contendo listagem das espécies capturadas por 

entreposto, foi realizada pesquisa bibliográfica com auxílio dos trabalhos de Barbosa & 

Nascimento (2009) e Carvalho–Filho (1999), com a finalidade de minimizar erros de 

classificação visto que nos registros do PMDP realizados em campo foram empregados 

nomes vulgares das espécies capturadas. 
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Além da classificação quanto ao nível de ameaça, procedeu-se com a verificação do número 

de componentes do desembarque de espécies protegidas por períodos de defeso, 

formalmente instituídos com abrangência na área de estudo. 

Área Geográfica: 

Municípios de Aracruz, Fundão e Serra. 

Unidade de Medida: 

Número de espécies ameaçadas e/ou sobreexplotadas. 

Periodicidade: 

5 anos. 

Fontes de dados: 

Projeto de Monitoramento do Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES. 

Referências Bibliográficas. 

Barbosa, J. & Nascimento, C. 2009. Sistematização de Nomes Vulgares de Peixes 

Comerciais do Brasil: 2. Espécies Marinhas. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca, 3 

(3): 76 – 90.  

Carvalho - Filho, A. 1999. Peixes: costa brasileira. 3. ed. São Paulo: Merlo. 1999. 

CTA - Serviços em Meio Ambiente e Engenharia. 2013. Projeto de Monitoramento do 

Desembarque Pesqueiro no Espírito Santo – PMDP/ES. Relatório Final Consolidado 

referente à Junho de 2010 a Junho de 2012. Relatório C348-DT02 –Revisão 2 – Setembro 

2013. Vitória: CTA. 286 p. 

Decreto Estadual n°1499-R, de 13 de junho de 2005 – Declara as espécies da fauna e flora 

silvestres ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo. 

Instrução Normativa IBAMA nº 189, de 24 de setembro de 2008 – Defeso do camarão. 

Instrução Normativa IBAMA nº 206, de 17 de novembro de 2008 - Defeso da Lagosta. 

Instrução Normativa IBAMA nº 10, de 27 de abril de 2009 - Defeso do Robalo. 
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Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004 - Lista Oficial das Espécies de 

Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção e Sobreexplotados ou Ameaçados 

de Sobreextplotação  

Instrução Normativa MMA nº 52, de 08 de novembro de 2005 - Altera os anexos I e II da 

Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004 

Portaria IBAMA/SUPES/ES n° 01, de 14 de janeiro de 1998 – Defeso da Manjuba. 
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FICHA 9: DIAS DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO EM CAMPO. 

Natureza do Indicador 

Resposta (Impact). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Agosto de 2014. 

Objetivo do Indicador: 

Estimar o esforço de monitoramento e proteção da APA Costa das Algas e RVS de Santa 

Cruz, foi realizada por meio da contagem do número de dias de atividade de fiscalização em 

campo realizada pelo Instituto Chico Mendes – ICMBio. 

Definições e metodologia: 

A contagem do número de dias de atividade de fiscalização em campo realizada pelo 

Instituto Chico Mendes – ICMBio no interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa 

Cruz, foi realizada a partir dos dados registrados no Sistema Integrado de Gestão Estratégica 

– SIGE/ICMBio, acrescidos das informações presentes nos relatórios de fiscalização gerados 

pelos agentes do ICMBio e registrados na sede administrativa destas Unidades de 

Conservação. 

Considerando que o primeiro ano de funcionamento do SIGE foi 2012, a contagem do 

número de dias de atividade de fiscalização realizadas em 2010 e 2011 foi realizada 

exclusivamente a partir da análise dos relatórios de fiscalização gerados pelos ICMBio. 

Para o ano de 2012 (primeiro ano de funcionamento do sistema) utilizou-se como parâmetro, 

o indicador estratégico do SIGE denominado: “Dias de atividade de fiscalização em campo”. 

A partir da contagem dos valores indicados no sistema procedeu-se com a verificação dos 

relatórios para identificação de eventuais erros de registro. 

De maneira análoga para o ano de 2013, em função das atualizações de indicadores 

promovidas no SIGE utilizou-se como parâmetro, o indicador estratégico denominado: 

“Número de dias de presença institucional no interior e/ou entorno da Unidade de 

Conservação”. Visto que a partir deste ano o referido indicador passou a agrupar junto com 

as ações de fiscalização, o registro das atividades de educação ambiental, planejamento e 

pesquisa, executadas em campo pelas equipes das UCs. 
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Área Geográfica: 

Interior da .APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Unidade de Medida: 

Dias de atividade de fiscalização em campo. 

Periodicidade: 

Anual. 

Fontes de dados: 

Sistema Integrado de Gestão Estratégica – SIGE/ICMBio. 
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FICHA 10: PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS DE DISCUSSÃO SOBRE A PESCA. 

Natureza do Indicador 

Resposta (Impact). 

Data de Elaboração do Indicador: 

Fevereiro de 2015. 

Objetivo do Indicador: 

Verificar o nível de assiduidade das associações que representam o setor pesqueiro nas 

reuniões dos conselhos consultivos da APA Costa das Algas e RVS de Santa Cruz. 

Definições e metodologia: 

A verificação da assiduidade das associações que representam o setor pesqueiro nas reuniões 

dos conselhos consultivos foi calculada para cada uma das reuniões do conselho a partir da 

seguinte fórmula: 

A = Cp / Ct 

Onde: 

A é a assiduidade do setor do conselho; 

Cp é o número de cadeiras efetivamente ocupadas pelo setor na reunião; 

Ct é o número total de cadeiras do setor no conselho. 

Desta forma para cada reunião obteve-se um índice de assiduidade de cada setor que compõe 

o conselho da APA e do RVS. A análise comparativa entre os setores que compõem o 

conselho, foi realizada por meio da média de assiduidade de setores para cada um dos 

mandatos: o 1° mandato de 2011 a 2013 e o 2° mandato de 2013 a 2015.  

A contagem de presença das entidades que compõem os conselhos consultivos da APA Costa 

das Algas e RVS de Santa Cruz, foi realizada a partir dos dados registrados nas listas de 

presença dos conselhos das UCs. 
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Área Geográfica: 

Interior da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Periodicidade: 

Por reunião dos conselhos da APA Costa das Algas e do RVS de Santa Cruz. 

Fontes de dados: 

Lista de presença das reuniões dos conselhos da APA e do RVS. 

 


