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INTRODUÇÃO 

A Ciência Cidadã, caracterizada pela participação 
de voluntários em etapas do processo científico, 
tem crescido e mostra-se promissora, 
especialmente nas ciências ambientais [1]. Os 
voluntários participam coletando, categorizando 
ou analisando dados científicos. 

Tratando-se de ambientes marinhos e costeiros, 
reconhecidos pela complexidade, o envolvimento 
de diversos atores na produção e uso do 
conhecimento representa uma oportunidade 
singular de gestão desses sistemas ao aproximar 
pesquisa, educação, política, conservação e 
sociedade [2]. 

No Brasil essa forma de pesquisa ainda está em 
estágio embrionário. Acreditando no grande 
potencial, este estudo pretende investigar o uso 
da Ciência Cidadã em projetos marinhos e 
costeiros, seus benefícios e desafios de modo a 
fornecedor subsídios para que iniciativas 
brasileiras comecem a explorar a participação de 
voluntários na gestão e percepção desses 
ambientes. 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de investigar os projetos de 
Ciência Cidadã, foi realizado um levantamento 
bibliográfico de iniciativas relacionadas a esses 
ambientes. Para a coleta de dados, foi realizada 
uma revisão da literatura utilizando as Bases 
Capes, Scopus e Web of Science com as 
palavras chaves “Citizen Science” + “Coastal” e 
“Citizen Science” + “Marine”. Visando artigos 
atuais, foi feita a pesquisa a partir de 2011 e 
consideradas apenas publicações no formato 
artigo relacionados às áreas ambientais e 
engenharias e com uma classificação de 
periódicos Qualis (2014) mínima de B2. 

A lista contendo 94 artigos resultantes foi 
avaliada, os artigos teóricos e não pertinentes à 
proposta desse estudo foram desconsiderados, e 
selecionados para a coleta de dados 68 artigos 
que descreviam projetos reais de ciência cidadã. 

De cada artigo foram coletadas as seguintes 
informações: área temática: marinha ou costeira, 
na qual o projeto estava inserido (ex. aspectos 

bióticos – fauna – peixes); foco principal do artigo 
em relação ao processo de participação (ex. 
coleta de dados com uso de sensores); perfil dos 
voluntários (ex. alunos, mergulhadores); 
benefícios (ex. aprendizagem para o voluntário e 
ampliação da capacidade de coleta espacial e 
temporal para os pesquisadores) e desafios (ex. 
necessidade de treinamento dos voluntários, 
validação dos dados). As informações obtidas 
após analise dos artigos foram tabeladas e 
filtradas para avaliação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise de dados demonstrou que os projetos 
de Ciência Cidadã podem ser aplicados tanto 
para a investigação dos recursos naturais como 
para o gerenciamento dos ambientes costeiro e 
marinho. 

Em relação aos recursos naturais, a maioria dos 
projetos foi classificada em bióticos relacionados 
à fauna como: estudos sobre a pressão antrópica 
na pesca de tubarões [3]; ecologia de espécies 
marinhas como a desova de caranguejos [4]; 
monitoramento e controle de espécies invasoras 
[5] e descoberta de novas espécies [6]. 

Como gerenciamento costeiro e marinho, 
destacam-se projetos relacionados ao vazamento 
de petróleo [7], controle da pesca [2]; lixo marinho 
[8][9][10] e sua ameaça aos organismos [11]; 
projetos de monitoramento ambiental, ex. recifes 
de corais [12][13] e sua capacidade de adaptação 
às alterações climáticas [14]. Incluem-se projetos 
onde o cidadão contribui com informações sobre 
fenômenos catastróficos como deslizamentos [15] 
e afloramento de algas [16][17]. 

Novas tecnologias apoiam a coleta de dados, 
desde o uso de plataformas colaborativas 
[7][8][14], desenvolvimento de sensores [18][19] e 
uso de aplicativos móveis [16][8]. 

Em relação ao público, foi verificado que projetos 
costeiros são destinados ao público em geral 
[7][20][8][9] pela facilidade de acesso, ao 
contrário dos realizados no ambiente marinho, 
que são mais atrativos à participação de 
comunidades já existentes que praticam 
atividades relacionadas à pesca [5], mergulho 
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[3][6][21], esportes [18] e pesca recreativa 
[22][23]. 

Os benefícios mais comuns para o voluntário são: 
aprendizado, satisfação pessoal e socialização. 
Para o pesquisador: coleta de dados em maior 
escala temporal e espacial, redução de custos, 
descobertas cientificas e compreensão de 
fenômenos. No entanto, no ambiente marinho e 
costeiro, onde as pesquisas abordam questões 
sociais e ecológicas, benefícios mais específicos 
foram observados para os voluntários como: 
senso de propósito [21] [15][9][24] e acesso a 
informação (ex. alertas em situações de 
emergência) [15]. Para o pesquisador o maior 
benefício observado foi a possibilidade do registro 
contínuo da biodiversidade [24][5] e 
monitoramentos simultâneos [8]. 

Ademais, foram identificados benefícios 
importantes para gestão ambiental através do 
fornecimento de dados [7][25][26][27], 
conscientização para as questões 
socioambientais [8][14][12] e diminuição dos 
impactos negativos [20][28]; e associados à 
interdisciplinaridade, ao observar a integração da 
ciência com outras áreas [29][14], outras 
pesquisas [8] e integração de diversos atores 
para tomada de decisão [7] [21][12][24]. 

Os desafios para implementação dos projetos de 
Ciência Cidadã são recorrentes na literatura e 
estão relacionados, principalmente, à 
manutenção, engajamento e treinamento dos 
voluntários [28][30][31] e à qualidade e validação 
dos dados [16][13][32]. 

CONCLUSÃO 

A Ciência Cidadã é um novo paradigma da 
pesquisa científica que traz a participação do 
público para o processo de produção do 
conhecimento. O estreitamento da distância entre 
a pesquisa ambiental e questões sociais, remete 
a uma oportunidade inovadora para lidar com os 
desafios do gerenciamento marinho e costeiro, 
que perpassam pela compreensão e integração 
dos recursos naturais, habitats, usos e relações 
humanas. 

O gerenciamento desses ambientes requer da 
ciência outras formas de abordagem que deem 
conta da sua complexidade. A Ciência Cidadã 
traz diversos benefícios para os voluntários e 
para os pesquisadores e de fato existem desafios 
que devem ser considerados na implantação 
desses projetos. No entanto, os maiores 
benefícios estão associados ao próprio ambiente 
e a interdisciplinaridade, ao fornecer dados para a 
gestão ambiental e tomadas de decisões; 
contribuir para a integração de atores e áreas 
disciplinares; e despertar o interesse e 
conscientização da sociedade sobre esses 
ambientes. 
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