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RESUMO 

A gestão ambiental ocupa totalmente posição de destaque dentre as prioridades debatidas 

no âmbito das ciências ambientais, observando-se mudanças significativas no 

comportamento da sociedade. Esta proposta de gestão ambiental objetiva solucionar 

problemas ligados a infra-estrutura urbana e de serviços e ao potencial natural com a 

implantação de um plano de apoio ao desenvolvimento comunitário. Abrange uma 

metodologia de decisão em termos ambientais, supondo a aceitação por parte do homem a 

responsabilidade de proteger a natureza, administrando devidamente os recursos naturais, 

partindo de uma perspectiva ecológica, que possibilite as atividades humanas, mantendo a 

qualidade de vida, a geobiodiversidade e o equilíbrio biológico. No plano de gestão 

ambiental deve-se promover o Desenvolvimento Urbano e o Ordenamento dos Serviços 

nas localidades costeiras, abrangendo os setores de Educação, Saúde, Abastecimento e 

Saneamento, Vias de Acesso e Transportes, Energia e Urbanização, além de ações 

direcionadas ao Potencial Natural, abrangendo a proteção do Patrimônio Histórico e 

Cultural, Patrimônio Natural, Ecoturismo, Pesquisas e Gerenciamento e Fiscalização. Como 

etapa conclusiva deve-se aplicar ações para o desenvolvimento em bases sustentáveis, 

assegurado através de um tratamento político e técnico apropriado, bem como um 

tratamento cultural adequado, onde mudanças de hábitos e valores são essenciais em uma 

sociedade em que predominam o desperdício e o descaso em relação aos recursos 

naturais. 

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o aproveitamento da legislação ambiental vem acarretando um 

maior controle sobre as atividades dos setores produtivos e de consumo, visando atender às 

exigências da proteção ambiental. 
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A gestão ambiental abrange uma metodologia de decisão em termos ambientais 

(inclusive em matéria econômica e social), supondo a aceitação por parte do homem a 

responsabilidade de proteger a natureza, administrando devidamente os recursos naturais, 

partindo de uma perspectiva ecológica, que possibilite a atividade humana, mantendo a 

qualidade de vida. Para ser efetivo, qualquer plano de gestão deve ser preventivo ao invés 

de corretivo, visar o futuro, contabilizar as experiências do passado, para efetivamente 

proteger os recursos remanescentes e restaurar ou reabilitar as unidades ambientais. 

Deve-se identificar necessidades e problemas com base na análise dos recursos 

naturais, suas tendências, potencialidades de ação dos impactos e valores sócio-culturais. É 

de fundamental importância uma coordenação entre as agências governamentais (federais, 

estaduais e municipais) e não-governamentais, evitando que parceiros implementem ações 

contraditórias, comprometendo o patrimônio natural, econômico e social. 

A ciência geográfica necessita atualmente elaborar novos conceitos, novas técnicas e 

meios mais eficientes para estudar as relações que ocorrem entre os fenômenos naturais e 

sociais. Isto só será conseguido através de trabalhos constantes e intensivos de caráter 

específico, em setores ou aspectos particulares da Geografia. 

Considerando-se que a organização do espaço é tarefa primordial do geógrafo, e que 

este espaço é composto por diferentes ambientes naturais e antrópicos, deve-se avaliar as 

estruturas e processos atuantes na sua dinâmica, de conformidade com o caráter 

interdisciplinar requerido pela ciência geográfica. 

A difusão de métodos e técnicas adequadas de manejo do meio ambiente, como 

estratégia de utilização plena e equilibrada dos recursos naturais cumpre seu papel nos 

processos de desenvolvimento e planejamento. 

Na utilização dos recursos fornecidos pelo ambiente costeiro, com o intuito de atingir 

os objetivos de desenvolvimento, sem a simultânea degradação da qualidade do meio 

ambiente, é preciso novos mecanismos que possibilitem a avaliação adequada desses 

recursos. Estes mecanismos abrangem atitudes conscientes e ações objetivas, onde 

procura-se analisar a importância das zonas costeiras, determinando as necessidades de 

cada setor e como integrar a conservação ao desenvolvimento. 

Neste sentido, ao se propor um plano de gestão ambiental em zonas costeiras e ações 

sistemáticas visando a proteção do meio ambiente e a implantação de métodos de 

desenvolvimento em bases sustentáveis, é consubstanciada a cidadania, onde os 
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segmentos da sociedade serão responsáveis pela qualidade de vida, cabendo-lhes decidir 

sobre esta questão no cotidiano e de forma permanente. 

Este estudo preocupa-se essencialmente em fomentar ações que levem à relação 

equilibrada do ser humano com seu ambiente, objetivando a sustentabilidade do processo 

de desenvolvimento, incentivando atitudes de respeito às comunidades tradicionais e às 

culturas locais. 

Percebe-se a falta de uma política de caráter integrado que oriente a utilização 

racional e a proteção dos recursos naturais, já que divide - se em vários organismos, 

resultando na proliferação de entidades e órgãos com atribuições sobrepostas, ações 

setorizadas ou mesmo individualizadas, levando ao fracionamento e isolamento. 

O plano de gestão ambiental deverá promover o desenvolvimento urbano e 
ordenamento dos serviços nas localidades costeiras, abrangendo os setores de 

Educação, Saúde, Saneamento, Transportes, Energia e Urbanização, além de ações 

direcionadas ao potencial natural, abrangendo a proteção de patrimônio histórico, cultural e 

natural, Ecoturismo, Pesquisas e Gerenciamento e Fiscalização, que serão descritos a 

seguir. 

DESENVOLVIMENTO URBANO E ORDENAMENTO DOS SERVIÇOS 

Educação 

Na educação deverá prevalecer a redução dos índices de analfabetismo infantil e 

adulto local, a introdução de conceitos de educação ambiental formal e informal, e a 

construção de escolas comunitárias, geridas pela população, com apoio das instituições 

governamentais ou não-governamentais, tendo como metas a alfabetização de todas as 

crianças na faixa etária de 7 a 14 anos e de alfabetizar a população adulta; implantação de 

uma rede escolar municipal, abrangendo os ensinos fundamental e médio; criação de 

serviço de assistência aos alunos (orientação e aperfeiçoamento pedagógico); elaboração 

de programas de cursos de capacitação profissional, elaboração de plano para integração 

da rede formal e informal de educação; reforma e ampliação de escolas, construção ou 

adaptação de novas escolas. 

Como estratégias para atingir estas metas, seria operacionalizar as escolas públicas 

estaduais e municipais existentes, equipando-as convenientemente e dotando-as de 

recursos humanos necessários ao ensino básico na alfabetização de crianças e adultos, a 

partir da capacitação e/ou reciclagem dos professores. 
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Saúde 

Na saúde a construção de postos de saúde favorecendo o atendimento emergencial 

e contribuindo para a redução de doenças endêmicas através da dinâmica dos agentes de 

saúde e campanhas públicas, torna-se fundamental para o pleno desenvolvimento. 

Como metas prioritárias para a melhoria da assistência médico-hospitalar, deve ser 

ampliada a capacidade de atendimento nos Prontos Socorros e a criação de serviços 

ambulatoriais nas localidades; ampliação do atendimento à gestante, pré-natal e 

imunizações; instalação de atividades de enfermagem de saúde pública com programas de 

visitas domiciliares; criação de postos rurais de atendimento médico-odontológico. 

Atualmente as práticas homeopáticas estão plenamente aceitas no tratamento de 

saúde, recorrendo-se às plantas medicinais e aos métodos naturais para cura de doenças. 

Baseando-se na realidade e valores sócio-culturais das comunidades, constata-se a 

necessidade da inserção do tratamento de sáude efetuado através das plantas medicinais, 

como recursos mais acessíveis. 

Tendo como metas o atendimento da população residente e flutuante; formação de 

agentes de saúde; programas de assistência à infância e o acompanhamento de 

campanhas endêmicas implantadas pelo Estado e Municípios, a estratégia de 

operacionalização será através de projetos, além das edificações e equipamentos 

necessários, o treinamento de recursos humanos, que contribuirão para um atendimento 

mais direto às necessidades das comunidades costeiras. 

Através de programas integrados com os setores de Educação e Saúde, visando o 

pleno aproveitamento dos recursos disponíveis, devem ser criados órgãos municipais de 

promoção social, compreendendo atendimento social direto à família, ao menor 

abandonado, mendigos, deficientes físicos, prostitutas, alcoólatras, etc.; capacitação 

profissional e educação informal de base (educação de adultos, formação de líderes e 

treinamento de pessoal voluntário); cultura (programação de cultura popular, teatro e cinema 

amador, clubes de leitura, conjuntos musicais, corais, folclores); esportes e recreação 

(atividades esportivas comunitárias, recreação para diferentes faixas etárias); habitação de 

interesse social (programa de atendimento às classes de baixa renda e marginalizados) e 

integração à vida em comunidade. 

Abastecimento e Saneamento 

Com relação ao abastecimento e saneamento (água, esgoto e coleta de resíduos 

sólidos) devem ser implementadas ações que têm por objetivo o atendimento às 
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necessidades básicas da população residente, operacionalizando um sistema de 

distribuição e despoluição da água e implantação de um sistema de esgotamento sanitário, 

capazes de atender às necessidades da população residente e suporte à população 

flutuante, manutenção da limpeza nas localidades e através da educação ambiental 

alcançar uma sistemática de separação dos diferentes tipos de lixo e/ou seu devido 

aproveitamento. 

As metas para atingir estes objetivos deverão estar direcionadas a implantação de 

sistemas de canalização de água entre os poços existentes e captação nos reservatórios de 

água; realização de ligações domiciliares visando o abastecimento de água; monitoramento 

da qualidade dos recursos hídricos existentes e manutenção permanente dos 

equipamentos; dotação dos núcleos urbanos de sistemas de esgotamento sanitário, 

atendendo as necessidades locais e a implantação de sistema de coleta diária de resíduos 

sólidos dos domicílios, logradouros públicos e praias. 

Como estratégia para a operacionalização destas metas deve ser adotado um 

sistema de abastecimento de água a partir da exploração dos poços já implantados, 

promovendo sua manutenção, recolhimento de taxas e monitoramento periódico dos 

recursos hídricos existentes. O sistema de esgotamento sanitário poderá ser convencional 

ou alternativo, desde que atenda a todas as localidades, sem contudo, comprometer os 

sistemas de abastecimento existentes e o lençol freático. 

 O sistema de coleta de lixo deverá existir a partir de uma definição dos locais 

destinados a disposição desse material, devendo os órgãos ambientais, em articulação com 

as prefeituras, apresentarem propostas compatíves, locando esse aterro fora dos limites 

urbanos, devendo contemplar as possibilidades de separação de material reciclável e 

utilização de matéria orgânica como fonte de energia alternativa. 

Os resíduos sólidos são considerados como importante insumo no processo 

produtivo, devendo ser recuperado através da coleta seletiva e reciclagem, promovido pelas 

prefeituras, setor privado e comunidade, responsáveis pela operacionalização dos sistemas 

de coleta, devendo-se incentivar programas de reciclagem que contemplem atividades de 

separação e entrega em postos de coleta. 

A questão dos resíduos sólidos inclui a coleta, tratamento e disposição adequada de 

todos os subprodutos e produtos finais (lixo convencional ou tóxico), devendo atuar de modo 

a garantir que a quantidade de resíduos seja reduzida já nas fontes geradoras. 
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O estabelecimento de novas prioridades para a gestão de resíduos sólidos na zona 

costeira, implica uma mudança substancial nos processos de coleta e disposição, visando 

adotar um fluxo circular no qual a quantidade de resíduos reaproveitados seja maior que a 

quantidade a serem dispostos. Algumas alternativas poderiam ser implementadas, tais 

como: 

- no lugar da reciclagem, seria efetivada a reutilização, ou seja, antes de depositar 

os produtos em aterros sanitários, deve-se reaproveitar a energia presente nos 

resíduos; 

- promover alterações no processo de produção, tendo em vista a utilização de 

menor quantidade necessária de energia e matéria-prima, gerando uma menor 

quantidade de resíduos; 

- estimular o emprego de tecnologias limpas e de baixo desperdício; 

- no sistema de distribuição, as embalagens de transporte dos produtos sejam 

feitos com material reutilizável ou reciclável; 

- promover mudanças nos hábitos de consumo, priorizando a compra de produtos 

que possam ser reciclados. 

Deve-se salientar que estas alternativas exigem uma série de mudanças no 

comportamento da sociedade em todas as etapas, algumas ainda difíceis de alcançar. 

Vias de acesso e Transportes 

Com relação aos transportes e construção de rodovias devem ser implantadas vias 

de acesso adequadamente projetadas, ligando as localidades às sedes municipais e a 

implantação de sistemas regulares de transporte que atenda ao deslocamento da 

população; tendo como meta a construção de estradas vicinais e concessão de linhas 

regulares de transporte intermunicipal. 

Como estratégia seriam viabilizados estudos que determinam a construção de vias 

compatíveis com a preservação dos valores ambientais existentes, não utilizando 

revestimento asfáltico e evitando a construção de pontes sobre as áreas inundáveis e/ou 

reservatórios de água, além de atentar para o fato da existência de intensa movimentação 

de dunas, que poderiam encobrir estas vias de acesso. 
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O plano de gestão contemplará a elaboração de projetos para construção, 

recuperação e conservação das vias de acesso às localidades e a implantação de 

transportes alternativos visando o deslocamento da população e da produção de forma mais 

eficiente. 

Energia 

A implantação de sistema de energia que atenda as necessidades básicas da 

comunidade, teria como meta o abastecimento com energia convencional ou não, todas as 

localidades, abrangendo as residências, postos de saúde, maternidades, restaurantes, 

pousadas, pequenos comércios e logradouros públicos; tendo como estratégia a 

operacionalização de sistemas de energia alternativa, explorando as fontes eólicas e solar, 

além da implantação de energia elétrica convencional. 

Urbanização 

A urbanização das localidades teria como objetivo proporcionar o desenvolvimento 

urbano ordenado, favorecendo a implantação do código de obras e posturas para os 

municípios com disposições mais restritivas, em consonância com o disposto na legislação 

vigente, tendo como meta o delineamento das ruas dos perímetros urbanos, licenciamento e 

cadastramento das construções e como estratégia a operacionalização do traçado urbano 

nas localidades. O quadro 1 apresenta uma síntese do plano de gestão ambiental proposto 

para as atividades de infra-estrutura urbana e de serviços. 

 

GESTÃO 
AMBIENTAL: 

INFRA-
ESTRUTURA 
RBANA E DE 
SERVIÇOS 

 
OBJETIVOS 

 
METAS 

 
ESTRATÉGIA 

 
ADEQUAÇÃO DE 

USO E OCUPAÇÃO 

 
PLANO DE GESTÃO 

 
Educação 

 

• Redução do 
analfabetismo 

• Educação 
ambiental 

• Construção de 
escolas 
comunitárias 

• Alfabetização 
infantil 

• Alfabetização 
adulta 

• Operacionalização 
das escolas públicas 

• Capacitação de 
recursos humanes em 
educação 

Eficiência na educação 
forma, informal e 
ambiental 

• Elaboração e 
implementação de 
programas educacionais 

• Formação de agentes 
multiplicadores 

• Melhoria da infra-estrutura 
• Criação de conselhos 

municipais implementação  

 
Saúde 

 

• Construção de 
postos de saúde 

• Medicamento 
domiciliar  

• Atendimento a 
população 
residente e 
flutuante 

• Formação de 
agentes de 
saúde 

• Operacionalização de 
postos de saúde 

• Capacitação de 
recursos humanos em 
saúde 

 
Eficiência na saúde 

• Elaboração e 
implementação de 
programas de saúde 

• Formação de agentes 
multiplicadores 

• Melhoria da infra-estrutura 
de saúde 

• Criação de conselhos 
municipais de saúde.  

 • Distribuição de • Canalização • Operacionalização Eficiência e 
i l t ã d

• Elaboração e 
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Abastecimento 
e saneamento 

 

água potável 
• Implantação de 

sistema de 
esgotamento 
sanitário 

• Coleta de 
resíduos sólidos 

de água e 
esgoto 

• Coleta diária e 
seletiva de lixo

dos sistemas de 
abastecimento, de 
água; 

• Operacionalize do 
sistema de coleta do 
lixo 

implantação de 
implantação de 
abastecimento: esgoto 
e resíduos sólido 

implementação de 
programas de 
abastecimento e 
saneamento básico 

• Rede de água tratada 
• Rede de esgoto 
• Aterro sanitário 
• Reciclagem do lixo 

 
Vias de acesso 

e 
Transportes 

 

• Construção de 
vias de acesso 

• Implantação de 
sistema de 
transporte 

• Melhoria das 
estradas 
pavimentadas 
ou não 

• Concessão de 
linha regular 
entre as 
localidades 

• Operacionalização 
das vias de acesso às 
localidades 

• Estudos compatíveis 
com a proteção 
ambiental 

Eficiência e 
implantação de vias de 
comunicação e 
transportes 

• Elaboração de planos para 
construção, recuperação e 
conservação das vias de 
acesso 

• Implementação de 
transportes alternativos 

 
Energia 

 

• Implantação de 
sistemas de 
energia 
convencional 

• Implantação de 
sistemas de 
energia alternativa 

• Atendimento 
as localidades 
costeiras 

• Melhoria das 
condições 
sócio-
econômicas 
das 
comunidades 

• Operacionalização 
dos sistemas de 
energia convencional 
e alternativa (eólica e 
solar) 

• Incentivo à produção 

Eficiência e 
implantação de 
eletrificação 
convencional e 
alternativa 

• Ampliação da distribuição da 
energia elétrica 

• Desenvolvimento de 
programas para utilização 
de energia alternativa 

 
Urbanização 

 

• Desenvolvimento 
urbano ordenado 

• Implantação do 
código de obras e 
posturas 

• Delineamento 
de ruas 

• Licenciamento 
e cadastro das 
construções 

• Ordenamento urbano 
• Capacitação e/ou 

reciclagem dos 
recursos humanos 

Regulamentação e 
organização do uso e 
ocupação do solo 

• Criação e implementação do 
Plano Diretor nas áreas de 
humana e agraria 

 Quadro 1 - Síntese da gestão ambiental. Infra-estrutura urbana e dos serviços. 

   Fonte: Cavalcanti (2004) 

POTENCIAL NATURAL 

As ações direcionadas ao potencial natural, abrangem a gestão do Patrimônio 

histórico e cultural, Patrimônio natural, Ecoturismo, Pesquisas e Gerenciamento e 

Fiscalização, que serão descritas a seguir: 

Patrimônio histórico e cultural 

Para a proteção do patrimônio histórico e cultural deve-se observar a valorização das 

características locais, pelo incentivo a preservação de hábitos culturais, produções artísticas 

e estilos de comportamento, características da área, tendo como metas a elaboração e 

implementação de programas de preservação patrimonial e projetos para tombamento. 

Para o setor cultural deve - se promover feiras de artesanato com produtos locais; 

confecção, bordados, comidas regionais e a promoção de atividades artísticas que 

valorizem o meio ambiente, através de peças com grupos de teatro locais, cordéis e 

festividades tradicionais. Seria incentivada a Educação Ambiental com a promoção de ações 

de capacitação como cursos, debates e seminários que integrem a população, com atuação 

na área de políticas sociais das instituições governamentais e não-governamentais. 
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Patrimônio natural 

O patrimônio natural deverá ser protegido de acordo com a legislação e valorizado 

visando a preservação de seu potencial, tendo como metas a elaboração e implementação 

de projetos de proteção, saneamento e controle ambiental. 

As estratégias para a gestão do patrimônio natural passam pela operacionalização 

dos projetos e conscientização da população. Algumas alternativas poderiam ser 

implementadas, tais como: 

- estímulo ao exercício da cidadania em defesa do patrimônio natural; 

- transferência de conhecimento, formas de uso correto e tecnologias alternativas 

de uso e gestão dos recursos naturais; 

- implementação de campanhas sobre medidas preventivas de controle ambiental; 

- promover a Educação Ambiental no âmbito do ensino formal e informal; 

- resgatar as potencialidades dos movimentos sociais e dos processos de 

mobilização e articulação das comunidades. 

Deve-se observar que essas alternativas exigem mudanças substanciais no 

comportamento da sociedade e nas diretrizes do poder público. 

Ecoturismo 

Para as atividades ecoturísticas devem ser fixadas regras para seu desenvolvimento 

local, estabelecendo parâmetros a serem observados, mediante a concessão de licenças e 

fiscalização. 

A implantação de obra de infra-estrutura turística acarreta impactos ambientais 

através do estabelecimento e/ou ampliação de instalações, requerendo medidas atenuantes 

para minimizar esses impactos, tais como: 

- estabelecimento do zoneamento costeiro e plano diretor dos municípios; 

- adequação dos sistemas de abastecimento de água, tratamento de esgotos e 

resíduos sólidos; 

- planejamento integrado dos acessos e dos núcleos urbanos; 
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- elaboração e implantação dos planos de manejo; 

- estabelecimento de programas de Educação Ambiental; 

- adequação da legislação ambiental. 

As estratégias de ação seriam definidas de acordo com a elaboração e execução de 

programas de desenvolvimento do ecoturismo e da capacitação profissional da população 

local. Nos programas devem estar previstas ações como a proibição de acesso a zonas de 

significativo interesse ambiental e coletas de material; estabelecimento de limites da 

quantidade de turistas e informações sobre as formas de conduta. A capacitação deve 

possibilitar a participação da população, com adoção de medidas para o aprimoramento 

profissional e ingresso no mercado de trabalho. 

Pesquisas 

As pesquisas seriam direcionadas ao conhecimento do potencial econômico, social e 

natural das localidades e ao monitoramento dos programas de manejo, tendo como metas a 

realização de estudos da potencialidade sócio-econômica e a implantação de ações 

voltadas para a utilização do potencial natural. 

Para o potencial sócio-econômico seriam realizadas pesquisas sobre o perfil da 

população e dos possíveis usuários, com vistas a ajustar a capacidade de suporte das 

unidades ambientais. Para o potencial natural devem ser efetivados levantamento da fauna, 

flora, clima e recursos minerais, visando uma avaliação da real condição desse potencial. 

O plano de gestão deverá prever a implementação de atividades economicamente 

viáveis e a ocupação e/ou qualificação da mão-de-obra em atividades produtivas. 

Gerenciamento e Fiscalização 

Com relação ao gerenciamento e fiscalização deve-se prever sua estruturação em 

todos os níveis, bem como a regulamentação e controle do uso e ocupação do solo, tendo 

como metas a elaboração do código de posturas dos municípios costeiros e o cadastro das 

atividades produtivas. 

Como estratégias para a operacionalização destas metas seriam criados conselhos 

municipais e organizações comunitárias, condicionando a população a torná-la responsável 

pela segurança e integridade ambiental e a elaboração e execução e fiscalização 

permanente, como os de ordenação da ocupação urbana; avaliação dos riscos ambientais; 

disciplinamento das atividades e licenciamento e ficalização do uso e ocupação do solo. 
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A gestão inclui o gerencialmento e fiscalização do poder público com participação 

das comunidades locais e a viabilização e criação de organizações comunitárias e 

associações de classe. O quadro 2 apresenta uma síntese do plano de gestão ambiental 

proposto para as atividades voltadas para o potencial natural. 

GESTÃO 
AMBIENTAL: 
POTENCIAL 
NATURAL 

 OBJETIVOS  METAS ESTRATÉGIA ADEQUAÇÃO DE USO 
E OCUPAÇÃO 

PLANO DE 
GESTÃO 

 
Patrimônio 
histórico e 

cultural 

• Proteção do 
patrimônio histórico 
e natural 

• Valorização das 
características locais 

• Elaboração e 
implementação de 
programas de 
preservação do 
patrimônio 
paisagístico, 
histórico e cultural 

• Elaboração de 
projetos para 
tombamento do 
patrimônio 

• Operacionalização de 
projetos para proteção 
do patrimônio histórico 
e cultural 

• Conscientização da 
população para 
preservação dos 
valores e históricos e 
culturais. 

Eficiência na proteção do 
patrimônio histórico cultural 

• Elaboração de 
programas de 
Educação 
Ambiental 

• Implantação ou 
recuperação de 
áreas protegidas 

 
Patrimônio 

natural 

• Proteção do 
patrimônio natural 

• Valorização do 
potencial natural 
local 

• Elaboração e 
implementação de 
projetos de proteção 
ambiental 

• Elaboração de 
projetos de 
saneamento e 
controle ambiental 

• Operacionalização de 
projetos para proteção 
do patrimônio natural 

• Conscientização da 
população para 
preservação do 
potencial natural 

Eficiência na proteção do 
patrimônio natural 

• Elaboração de 
programas de 
Educação 
Ambiental 

• Implantação ou 
recuperação de 
áreas protegidas 

 
Ecoturismo 

• Desenvolvimento do 
potencial 
ecoturístico 

• Implantação de 
obras de infra-
estrutura turística 

• Divulgação e 
valorização do 
turismo ecológico 

• Elaboração de 
planos para 
construção ou 
recuperação da 
infra-estrutura 

• Elaboração e execução 
de programas de 
desenvolvimento do 
ecoturismo 

• Capacitação profissional 
da população local 

Ordenamento do 
ecoturismo 

• Elaboração de 
programas para as 
atividades 
ecoturísticas 

• Divulgação do 
potencial 
ecoturístico 

 
Pesquisas 

• Pesquisas sobre o 
potencial 
econômico, social e 
natural das 
localidades 

• Monitoramento dos 
programas 

• Realização de 
estudos da 
potencialidade 
sócio-econômica 

• Implementação de 
ações voltadas para 
a utilização do 
potencial natural 

• Geração de emprego e 
renda 

• Implementação de 
projetos e pesquisas 
setoriais 

Eficiência das pesquisas • Ocupação e/ou 
qualificação da 
mão-de-obra em 
atividades 
produtivas 

 Implementação de 
atividades 
economicamente 
viáveis 

 
Gerenciamento e 

fiscalização 

• Estruturação do 
gerenciamento e 
fiscalização em 
todos os níveis 

• Regulamentação e 
controle do uso e 
ocupação do solo 

• Elaboração do 
código de posturas 
nos municípios 
costeiros 

• Cadastro das 
atividades 
produtivas 

• Criação de conselhos 
municipais e 
organização 
comunitária 

• Elaboração e execução 
de programas de 
gerenciamento e 
fiscalização permanente 

Eficiência no 
gerenciamento e 
fiscalização das atividades 

 Viabilização da 
organização 
comunitária 

 Gerenciamento e 
fiscalização do 
poder público com 
participação da 
comunidade 

Quadro 1 - Síntese da gestão ambiental. Potencial natural. 

  Fonte: Cavalcanti (2004) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As zonas costeiras correspondem a uma área de transição composta pela interação 

dinâmica dos sistemas oceânico, atmosférico e continental. Como importante fonte de 

recursos alimentares e econômicos, capazes de suprir as necessidades mais urgentes, a 
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zona costeira piauiense tem sido neglicenciada pelo poder público no que se refere ao seu 

potencial, insuficientemente avaliado. As especificidades das unidades ambientais 

existentes, sugerem uma elevada geobiodiversidade, ainda pouco conhecida, sobretudo 

quanto à sua dinâmica. A sobrexploração de seus recursos tem levado à perda de espécies 

animais e vegetais, bem como de ambientes característicos, impedindo o diagnóstico 

preciso, essencial para dimensionar a potencialidade produtiva e sua capacidade de suporte 

frente à atividade antrópica, ainda não estabelecida. 

Recomenda-se a priorização das pesquisas científicas e desenvolvimento 

tecnológico voltados para as atividades sócio-econômicas e proteção ambiental, no sentido 

de diagnosticar o estado, potencialidades e limitações das unidades ambientais, de acordo 

com as necessidades das comunidades locais. 

A aplicação das diversas políticas setoriais visando o estabelecimento do 

gerenciamento costeiro e a coordenação dos programas voltados para seu 

desenvolvimento, cabe ao governo federal. A adequação e detalhamento destas políticas, 

através dos projetos decorrentes que integram o processo de gestão das zonas costeiras, 

competem aos governos estaduais e municipais. 

A desarticulação das instituições governamentais caracterizadas por conflitos de 

competência, reflete a inexistência de uma política compatível para a zona costeira, 

devendo-se procurar uma definição dos objetivos e metas, e que conte com a participação 

das universidades, organizações não-governamentais e comunidades costeiras, ampliando 

a participação nos planos e programas existentes e futuros. 

Recomenda-se a articulação das diferentes esferas administrativas com a 

participação da comunidade para a proteção ambiental, defesa do patrimônio e bens 

culturais da zona costeira. Deve-se ainda implementar programas voltados para a ampliação 

da conscientização popular, indicando meios, instrumentos e mecanismos adequados para 

a proteção dos recursos naturais e sócio-econômicos. 

A existência de Leis, Decretos e Resoluções que contemplam a zona costeira, 

constitui um marco significativo para o reconhecimento deste espaço, que requer regras 

próprias. O estabelecimento de um instrumental legal, capaz de inibir e/ou coibir ações as 

mais variadas, da utilização dos recursos naturais costeiros, gerando consequências 

imprevisíveis, capazes de modificar este ambiente natural, torna-se de fundamental 

importância. 

 3341



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Essa legislação ambiental não produziu os efeitos necessários por falta de 

interpretação dos conceitos, não utilizando seu efetivo poder normativo, restringindo-se, de 

modo geral, a um nível genérico, teórico e formal. Observa-se ainda, uma ausência de 

normas direcionadas para a organização do espaço costeiro, dificultando a implementação 

de planos e programas. 

Recomenda-se uma legislação que contemple diretrizes e normas de uso e 

ocupação da zona costeira e o estabelecimento de punições, restrições e sanções em caso 

de descumprimento. Deve-se ainda efetuar o levantamento e análise da legislação aplicável 

aos recursos naturais costeiros, com avaliação de superposições ou conflitos de 

competência, e desenvolvidos estudos que recomendem procedimentos necessários ao 

aperfeiçoamento da legislação ambiental, viabilizando a implementação do Plano e da 

Política Nacional de Gerenciamento Costeiro. 

A deficiência na obtenção de dados atualizados e de estatísticas confiáveis e 

precisos sobre as zonas costeiras, aliada a complexidade e multiplicidade das unidades 

ambientais, além do conhecimento insuficiente dos recursos naturais e sócio-econômicos, 

dificultam os processos de manejo e gestão. Dada sua elevada vulnerabilidade, portanto, 

mais susceptível à intensa dinâmica natural a que está submetida, potencializada pela ação 

antrópica que acelera a degradação ambiental, comprometendo a qualidade de vida com 

perdas econômicas e sociais, a costa piauiense necessita de reordenamento do uso e 

ocupação, combinados a uma ação sistemática junto às comunidades organizadas e 

representativas, procurando minimizar os contrastes sócio-econômicos existentes. 

Os métodos desenvolvidos devem ter por base a integração dos dados dos recursos 

naturais e sócio-econômicos, resultando no seccionamento estrutural, que correspondem às 

unidades geoambientais, permitindo a identificação das áreas prioritárias para a 

implementação de ações. Apesar da existência de alguns projetos e investimentos, pode-se 

afirmar que pouco se avançou no sentido de reverter o processo crescente de degradação 

costeria. Para sua efetiva reordenação deve-se contar com recursos suficientes, 

participação da comunidade científica e tecnológica e da população local. 

Recomenda-se a implementação de pesquisas, analisando-se o comportamento, 

funcionamento, processos de interação, impactos e condições ambientais e tendências de 

ocupação, procurando o entendimento da natureza das relações dos elementos 

constituintes, permitindo indicar usos compatíveis com a vulnerabilidade, bem como o 

aprofundamento e detalhamento do presente trabalho, como ponto de partida para a (re) 

ordenação da costa. 
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O uso e ocupação das zonas costeiras decorrem de um processo histórico de 

povoamento, condicionado pelas trocas comerciais e mais recentemente pela implantação 

de diversificados empreendimentos. A política econômica dominante privilegiou o setor da 

construção civil, conduzindo à aceleração do processo de urbanização, criando um fluxo 

migratório do campo para as cidades, levando à concentração da população. 

As atividades produtivas demandam elevados custos, que desestimulam os 

investimentos. A energia não convencial local encontra-se em um estágio inicial de 

avaliação. A pesca predatória vem levando a sobrexploração dos recursos, com ameaça a 

sobrevivência das espécies, acelerando a redução dos estoques. Os recursos naturais são 

explorados cada vez mais intensamente, conduzindo a um cenário pouco promissor para a 

proteção ambiental. A exploração extensiva e intensiva dos recursos naturais vem sendo 

feita de forma irregular, alterando a estabilidade da costa. 

Esta degradação decorre de uma série de impactos ambientais, destacando-se 

aqueles associados ao desmatamento, lançamento de resíduos líquidos e sólidos nos 

cursos e reservatórios de água, podendo causar efeitos danosos à população humana e 

animal. 

A incapacidade de atender à demanda de serviços de transporte, habitação, 

saneamento, saúde e educação, vem criando um quadro de miséria nas localidades, 

acentuando a degradação ambiental e deterioração da qualidade de vida, causando sérios 

problemas e prejuízos consideráveis às atividades turísticas e de lazer, acentuando o 

processo de urbanização desordenada e destruição de áreas de interesse ecológico. 

As atividades extrativistas predatórias como a extração de madeira, a pesca e a caça 

comprometem a sobreviviência de espécies vegetais e animais. O desmatamento provoca 

impacto indireto traduzido pela contaminação hídrica e edáfica e em assoreamento, na 

pesca constata-se a ausência de um sistema eficaz e confiável de coleta, armazenamento e 

processamento, desconhecimento preciso dos estoques, desaparelhamento do setor e 

inexistência de proteção às áreas matrizes e a caça como esporte ou para comercialização 

constitui ameaça de extinção de várias espécies. 

Recomenda-se a adoção de medidas de proteção ambiental na concepção, 

implantação e operação dos empreendimentos potencialmente impactantes e a priorização 

no zoneamento das funções de turismo, lazer, proteção ambiental, cultural e histórica dos 

bens e recursos costeiros, apontando espaços favoráveis à ocupação produtiva para 

expansão e melhoria da oferta de serviços básicos. 
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Deve-se promover a articulação entre os diversos setores envolvidos no uso dos 

recursos costeiros, visando a busca de inovações tecnológicas nos métodos e práticas e 

maior eficiência e controle dos processos. 

As zonas costeiras necessitam de uma maior articulação entre os diversos setores 

envolvidos, na busca de inovações tecnológicas nos métodos e práticas, maior eficiência e 

controle dos processos e observância da legislação ambiental. A aplicação dessas medidas 

é dificultada pela desarticulação e falta de estrutura da área ambiental, que se ressente de 

uma política de descentralização que estimule a incorporação de parceiros institucionais no 

processo de controle e fiscalização, comprometido pela insuficiência de recursos 

financeiros, infra-estruturais e humanos. 

Deve-se garantir as condições ambientais necessárias à produção do potencial 

natural e sócio-econômico, proteção dos valores culturais e ampliação da conscientização 

da população, com indicação de meios, instrumentos e mecanismos adequados para a sua 

proteção e melhoria da qualidade de vida. 
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