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RESUMO 
O presente estudo tem com tema central a Governança Costeira, porém como este é bastante amplo, resolveu-se delimitá-lo 
focando então a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade no município de Angra do Reis, RJ. O método empregado é 
o Estudo de Caso, composto por pesquisa bibliográfica e também qualitativa realizada no município. Através da pesquisa 
qualitativa foi possível, a partir do referencial teórico, desvelar práticas socioambientais inclusivas e traçar considerações sobre 
a contribuição da governança para a sustentabilidade. Como esta pesquisa na preenche a lacuna relacionada à Governança 
Costeira,  novos estudos podem ser desenvolvidos, dentre os quais, a análise das estratégias de sustentabilidade adotadas pelas 
empresas sediadas em áreas costeiras e a proposição de indicadores de sustentabilidade que possam contribuir para o 
Gerenciamento Costeiro e o aprimoramento da Governança local.  
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INTRODUÇÃO 

De acordo com Polette et al. (2008) os problemas surgidos nas últimas décadas são decorrentes de projetos e programas 
governamentais que foram implementados pelos governos federal, estadual e municipal sem, no entanto, que a 
sociedade civil organizada participasse do processo de elaboração, condução e avaliação dos mesmos. 

Apesar de a expressão governança ser corriqueira no meio acadêmico, há uma carência de pesquisas na área 
(VIVACQUA et al., 2009; PEREIRA, 2012; DIEDERICHSEN et al., 2013). Para Busatto (2005), a governança é um 
processo que promove um ambiente social de diálogo e cooperação, com alto nível de democracia e conectividade, 
estimulando a constituição de parcerias entre todos os setores da sociedade, através do protagonismo do cidadão gestor, 
ativo, empoderado e capacitado para perseguir e alcançar o desenvolvimento sustentável e governar. 

Todavia, para que haja uma governança costeira efetiva, faz-se necessário criar um ambiente que propicie o surgimento 
de parcerias entre governo, setor privado e sociedade civil organizada e não organizada, com o objetivo de alcançar um 
desenvolvimento e buscar soluções para os problemas de forma conjunta. Nesse aspecto, as instituições devem 
representar arranjos e estratégias socialmente construídos para obter conquistas coletivas.  

Este trabalho de cunho qualitativo e exploratório teve como objetivo identificar práticas de Governança Costeira que 
possam contribuir com a sustentabilidade e a preservação da biodiversidade, a partir de um estudo de caso no município 
de Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

O método utilizado para o desenvolvimento da pesquisa é um Estudo de Caso, conforme as orientações preconizadas 
por YIN (2001), sendo adequado quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o 
pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em contextos sociais. A 
metodologia empregada permite que o fenômeno seja estudado com base em situações contemporâneas, que estejam 
acontecendo, ou em situações passadas, que já ocorreram e que sejam importantes para a compreensão das questões de 
pesquisa colocadas. Para tal foi realizada uma coleta e análise de dados atinente ao objeto analisado, a partir de 
levantamento bibliográfico e documental para caracterização da área de estudo e conceitos, e em seguida o relato do 
caso, baseado em observações de campo e informações colhidas junto ao Poder Público (Prefeitura) e moradores da 
cidade.  

A escolha do município deve-se ao fator da presença das Usinas Nucleares, da vocação turística e da beleza cênica. O 
município de Angra dos Reis, localizado entre as coordenadas geográfica 23° 00’ 24’’S e 44° 19’05”W (Figura 1), tem 
aproximadamente 819 km2 de extensão, seis metros de altitude do nível do mar e aproximadamente 160 mil habitantes, 
possui no turismo importante vocação econômica e é conhecido por suas belezas naturais, que se compõe do misto de 
ilhas (totalizando 365), praias (aproximadamente 2000) que contrastam com a morfologia da serra da Bocaina, onde há 
preservação da Mata Atlântica. Pela característica da preservação da Mata Atlântica e possuir em suas águas várias 
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tonalidades de verde, este município insere a região denominada de “Costa Verde”, situada no sul do estado do Rio de 
Janeiro (CHADA et al., 2004; SALGADO et al., 2007).  

 

 
Figura 1: Localização do município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro. Fonte: SALGADO et al., 

2007. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O GERCO prevê que as ações relacionadas com a zona costeira sejam efetivadas através dos Planos. Os planos incluem 
um conjunto de ações articuladas e localizadas com o objetivo de orientar a execução do Gerenciamento Costeiro com a 
participação efetiva da sociedade.  

As ações relacionadas ao meio ambiente no município de Angra dos Reis estão interligadas à Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, que conta com as Subsecretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano 
para a realização das seguintes atribuições: Gerenciamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente; Gerenciamento do 
Licenciamento e Controle Ambiental; Gerenciamento da Conservação e Projetos Ambientais; Coordenação do Centro 
de Educação Ambiental; Gerenciamento de Geoprocessamento; Planejamento Territorial; e Licenciamento Urbanístico, 
dentre outras. No município há um Centro de Estudos Ambientais (CEA), resultante de convênio firmado entre a 
Eletronuclear e a Prefeitura de Angra no ano 2000.  

O CEA foi projetado para ser a principal referência da região nos estudos e no desenvolvimento de projetos para a 
preservação ambiental na Costa Verde, disponibilizando informações não só para a área acadêmica, mas, também, para 
estudantes, turistas e a população em geral. Há dentro do CEA uma programação de cursos com diversos temas, 
cabendo destacar: Saneamento Sustentável, Energia Solar, Consumo Responsável, Planejamento e Gestão Ambiental, 
Educação Ambiental, Turismo Ecológico, Bioagricultura, Biologia Marinha, Bacias Hidrográficas e Legislação 
Ambiental.  

Tais temas corroboram com o pensamento de SCARLATO (1992), quando registra que a sociedade é responsável pelos 
danos causados aos ecossistemas. Nessa tese, aparentemente trivial, repousa uma questão de ordem metodológica - os 
problemas ambientais têm natureza histórica. Em conseqüência, não podem ser resolvidos sem a transformação das 
atuais relações da sociedade com a natureza. Além das atividades de Educação Ambiental, baseadas nos cursos citados 
acima, o CEA promove atividades de cunho profissional e lúdico para a população, conforme registrado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Atividades realizadas pelo CEA para a população. 
ATIVIDADE DESCRIÇÃO 

Oficinas ReciPet e 
ReciMosaico 

- oficinas que demonstram a reutilização das garrafas do tipo PET e embalagens 
plásticas do tipo Pead (polietileno de alta densidade),  com o objetivo de sensibilizar 
as pessoas sobre o hábito de consumo racional (figura 2). Para a realização dessa 
atividade, os alunos aprenderam a transformar o resíduo plástico em artesanatos, 
brinquedos e utensílios; além disso, no decorrer dessa dinâmica, os mobilizadores 
socioambientais de Uso e ocupação do solo discutiam o modo de produção, consumo 
e descarte destes resíduos em nossa sociedade. 

Mãos que produzem 
mudas 

 

- visando enfatizar a necessidade de árvores na cidade, na mata e a importância de 
conhecer as espécies nativas da Mata Atlântica idealizou-se a oficina de Mãos que 
Produzem Mudas. Nesta, atividade há uma breve explanação sobre os conceitos 
básicos de Botânica e Fisiologia Vegetal, bem como as espécies silvícolas da Mata 
Atlântica. Logo em seguida os alunos preparavam suas próprias sementeiras 
(oriundas de embalagens  tetrapak, garrafas do tipo PET e meias-calça) e plantavam 
suas sementes, ou produziam seu terrário de plantas. 

Manguezal - oficina pedagógica com o propósito de elucidar atividades antrópicas que impactam 
diretamente o mangue, enfatizando a importância dos mangues como berçários 
naturais da fauna marinha, assim como a necessidade de ciclagem de nutrientes 
(figura 3). 

Preparo de Sabão 
 

- oficina oferecida para todas as pessoas a partir da demonstração de técnicas de 
fabricação de sabão com o óleo de cozinha usado, com o intuito de incorporar no 
cotidiano das pessoas a preservação do meio ambiente, o consumo consciente e o  
desenvolvimento econômico.  

Tenda das Soluções 
Sustentáveis 

 

- esta expunha textos sobre diversos temas que foram publicados em revistas e jornais 
(Veja, Ciência Hoje, Scientifica America, O Globo). Os assuntos abordados foram 
redução de energia, consumo desenfreado dos recursos naturais, vida saudável, 
orgânicos, alternativas sustentáveis, reutilização de material potencialmente 
reciclável, entre outros. O objetivo principal foi o de sensibilizar as pessoas sobre o 
hábito de consumo racional. 

 
                                        

 
Figura 2: Oficina PET. Fonte: 

http://www.angra.rj.gov.br/secretaria_sma_cea.asp?IndexSigla=sma&vNomeLink=O%20Centro%20de%20Est
udos%20Ambientais%20-%20CEA#.VgHYod9VhBc 
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Figura 3: Oficina Pedagógica sobre o mangue. Fonte: 

http://www.angra.rj.gov.br/secretaria_sma_cea.asp?IndexSigla=sma&vNomeLink=O%20Centro%20de%20Est
udos%20Ambientais%20-%20CEA#.VgHYod9VhBc 

 
Em relação à Gestão dos Resíduos Sólidos, o município criou um Ponto de Entrega Voluntário (PEV) Cais do Carmo 
para atender a população e setor insular. Seu foco central é a destinação final dos materiais entregues. No PEV, os 
moradores e barqueiros podem levar seus resíduos aonde os mobilizadores socioambientais irão garantir a destinação 
final desses materiais (papel, alumínio, poda, entulho, resíduos domésticos).  

Existe um trabalho de educação ambiental com os pescadores, que, ao entregarem seus resíduos no PEV, a eles é 
entregue o saco transparente; sua função é acondicionar materiais recicláveis para a reciclagem. Há também o cadastro 
de catadores, onde os mobilizadores realizam uma entrevista para cadastro de dados básicos dos mesmos (telefone, 
endereço, quantidade de materiais recolhidos, destinação final dos materiais recolhidos). 

Em relação à Ilha Grande, integrante do município de Angra dos Reis, foi criada uma denominada Lei de Diretrizes 
Territoriais para a Ilha Grande que visa complementar as diretrizes gerais determinadas pela Lei 1.754 de 21 de 
dezembro de 2006 - Plano Diretor de Angra dos Reis, e dispor sobre o uso sustentável de seus recursos ambientais, 
objetivando o planejamento e a gestão territorial da Ilha Grande, observando os instrumentos legais que dispõem sobre 
as Unidades de Conservação da Natureza inseridas total ou parcialmente na Ilha. 

Além disso, foi criado um Plano de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos Urbanos elaborado em atendimento ao 
Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, denominado TAC da Ilha Grande, cabendo ressaltar seu caráter pioneiro 
em se tratado de Gestão Ambiental em Ilhas Costeiras. 

O TAC da Ilha Grande é instrumento jurídico celebrado entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério Público 
Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o Estado do Rio de Janeiro, o 
Ministério Público Estadual, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas, a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Município de Angra dos Reis, em 20 de janeiro de 2002, visando à 
melhoria e a solução de várias questões ambientais referentes ao espaço geográfico da ilha. 

Com base nessa proposta, a presente reformulação do Plano de Gestão Ambiental de Resíduos Sólidos – PGARS da Ilha 
Grande, feita para atender a exigências do Instituto Estadual de Florestas – IEF, será submetido novamente à apreciação 
do Órgão Estadual de Meio Ambiente, de maneira que em sendo reexaminado e aprovado, entrará em vigor 
oficialmente, porém várias providências já estão em andamento. 

 

CONCLUSÕES 

A prática da Governança Costeira somente pode ser efetivada com a participação da sociedade. No município de Angra 
dos Reis, apesar de ser um processo em construção, de acordo com os dados obtidos até o presente momento, há o 
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envolvimento do Poder Público e Privado em fomentar projetos de cunho socioambiental e com isso caminhar rumo a 
sustentabilidade e proteção da biodiversidade.  

O estudo aponta a necessidade de continuação para desmistificar as estratégias de sustentabilidade e a proposição de 
indicadores socias, ambientais e econômicos pelo município para que seja possível dar conhecimento a população das 
atividades e seus benefícios. 

Além disso, outras pesquisas focando o conceito de governança costeira devem ser desenvolvidas, pois tal conceito 
implica um envolvimento crescente dos stakeholders locais e das populações. 
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