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PREFÁCIO

O estado do Pará possui uma vasta zona costeira, e essa dimensão torna
um desafio qualquer tipo de estudo, tanto pela sua área, quanto pela sua complexa diversidade ecológica e ambiental. Essa região possui áreas sensíveis e frágeis do ponto
de vista ecossistêmico, com vários ambientes dominados por sistemas de interação
água, terra e ar, entre eles: praias, manguezais, estuários, restingas, dunas, entre outros. Além da abundância de recursos naturais vivos e não vivos, é repleta de paisagens

que proporcionam ao estado do Pará um grande potencial turístico.
A importância estratégica da zona costeira paraense pode ser evidenciada
nesses vários aspectos, seja pelos ecossistemas costeiros ou pelos interesses econômicos associados, que convergem para essa região situada entre o continente e o oceano,
onde processos dinâmicos modelam a fisiografia de 47 municípios localizados na zona
costeira do estado do Pará, a qual é dividida em 5 setores que se diferem por suas características fisiográficas distintas e marcantes: Setor Marajó Ocidental com (11 municípios), Setor Marajó Oriental (com 6 municípios), Setor Continental Estuarino (10 municípios), Setor Flúvio-Marítimo (10 municípios) e Setor Costa Atlântica Paraense (10 muni-

cípios), influenciados respectivamente por macromarés (≈5,50m) e mesomarés
(≈3,50m).
A Política Estadual de Gerenciamento Costeiro, instituída pela Lei nº. 9.064,
em 27 de maio de 2020, é considerada um marco histórico para as comunidades costeiras, e por meio dela os recursos naturais passam a estar assegurados por uma gestão
descentralizada, propondo em suas diretrizes o acesso à informação por meio da implantação do Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO e do Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira Estadual - SMAZC, bem como objetiva assegurar a conservação e a qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e
fortalecer os órgãos estaduais e municipais de modo a incentivar a implementação dos
Comitês Técnicos para a gestão integrada da zona costeira.
É nesse contexto costeiro paraense, que se destacam 21 Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável, sendo 3 de Proteção Integral (2 Refúgios de Vida Silvestre e 1 Monumento Natural) e 18 de Uso Sustentável (14 Reservas
Extrativistas, 2 Áreas de Proteção Ambiental, 1 Floresta Nacional e 1 Reserva de Desenvolvimento Sustentável). Juntas, as 21 Unidades de Conservação ocupam cerca de
67.500km2 do território paraense.
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Diante desse cenário complexo, fica evidente a necessidade de se entender o
ambiente costeiro amazônico, como forma de aprimorar os modelos de gestão, planejamento e ordenamento destas diferentes atividades e usos na Zona Costeira do Estado
do Pará.
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS através da sua agenda de políticas públicas, no âmbito da Gerência de Gerenciamento Costeiro e Zoneamento Ambiental - GERCOZ, incentiva ações voltadas ao planejamento,
gestão e desenvolvimento sustentável na zona costeira amazônica.
Esta obra, iniciativa desta SEMAS, por meio da Diretoria de Ordenamento,
Educação e Descentralização da Gestão Ambiental - DIORED/GERCOZ, que mobilizou
uma equipe multidisciplinar para a elaboração desta publicação, é um relevante instrumento para os gestores públicos e tomadores de decisão, nas questões relativas à gestão e ordenamento territorial costeiro, desenvolvimento de atividades produtivas e conservação de ambientes naturais na zona costeira.
Neste guia, são discutidos os instrumentos do Gerenciamento Costeiro, os
Projetos de Gestão Integrada da Orla Marítima, a Gestão de Praias e os cenários e desafios da Gestão Costeira no contexto das Mudanças Climáticas e da Gestão dos Recur-

sos Hídricos com os Sistemas Estuarinos na Zona Costeira, além de serem identificadas
formas e procedimentos de planejamento com interação entre gestor público, lideranças
locais e comunidade, bem como iniciativas de educação ambiental nos planos de gestão, o que lhe assegura maior credibilidade.
Portanto, se faz extremamente necessário que sejam adotadas políticas de
planejamento e ordenamento territorial, onde os conhecimentos disponíveis sobre o tema venham a evitar o desperdício de recursos públicos e visem solucionar questões relacionadas a vulnerabilidade ambiental costeira, tornando assim esse guia um instrumento de suma importância para as ações do Gerenciamento costeiro.

Belém, 30 de maio de 2020.

Marcelo Augusto Moreno da Silva Alves
Geólogo
UFRA/ISARH/LGAA
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APRESENTAÇÃO

Este guia traz em seu conteúdo temas a respeito do Gerenciamento Costeiro
do Estado do Pará - GERCO-PA, o qual envolve áreas Fluviais, Estuarinas e Oceânicas
deste Estado.
Sua elaboração teve o intuito de transmitir um pouco do que já foi produzido
sobre o tema e disponibilizar aos técnicos, gestores públicos, professores, alunos, comerciantes, vendedores ambulantes, barqueiros, turistas, barraqueiros, organizações
não governamentais, comunidades tradicionais, comunidade acadêmica, demais moradores locais dos municípios costeiros paraense e todos que estão envolvidos, direta ou
indiretamente, com as questões e atividades relacionadas com nossos rios, estuário e
oceano, e que utilizam ou tem alguma outra atuação com os recursos naturais desses
locais.
Neste guia pretende-se informar e esclarecer sobre os principais temas do
Gerenciamento Costeiro e com isso conversar sobre os problemas e soluções, e assim,
propor parceria na melhoria da vida de todos que vivem nesta região. Ajudando na preservação e utilização racional dos recursos do meio ambiente, de onde muita gente tira
seu sustento e de suas famílias, fazendo o uso de forma equilibrada e sustentável para
as gerações atuais e futuras.
Fazer a gestão dos espaços costeiros paraenses - em uma faixa que possui
1.200 km de extensão com uma superfície de 129.795,031 km², que representa apenas
cerca de 10.42% da área total do estado, mas que tem 47% da população vivendo nessa
faixa de terra - constitui-se um desafio e, também uma necessidade, devido à diversidade de situações que se apresentam ao longo da Bacia Amazônica, e na costa do Pará,
por nela estar inserida.
Desta forma, este guia constitui-se em uma ferramenta de educomunicação,
que busca, através de uma linguagem de fácil compreensão e ilustrada, o acesso aos
mais variados públicos, aos diversos temas relacionados à questão das orlas e os diversos instrumentos existentes para a gestão destes espaços nos territórios municipais,
bem como das características e dinâmicas socioeconômicas, físicas, e geográficas existentes nos ecossistemas da região costeira paraense, e às leis existentes para amparar
todas as ações e planos que dizem respeito a essa parte do nosso território.
Busca-se, com isso, contribuir para que as informações sejam levadas aos
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mais diversificados públicos, nos locais mais longínquos do nosso estado, para que estes tenham acesso aos conhecimentos técnicos, articulados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS (ONU, 2015) dentre os quais destacamos os que têm
referência com gestão de águas, tais como:

Água limpa e saneamento – Garantir disponibilidade e manejo sustentável
da água e saneamento para todos.

Cidades e comunidades sustentáveis – Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;

Consumo e produção responsáveis – Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis.

Ação contra a mudança global do clima – Tomar medidas urgentes para

combater a mudança climática e seus impactos.

Vida na água – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e
dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

Parcerias e meios de implementação – Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, pretende-se abordar os principais temas e instrumentos que
compõem o gerenciamento fluvio-estuarino costeiro no estado do Pará de forma clara e
acessível, de modo que os agentes ambientais das mais diversas categorias, grupos sociais e lugares, tenham com conhecimento de causa condições de conversar e debater
questões relacionadas ao espaço costeiro paraense.
A diversificação do conhecimento sobre a Zona Fluvio-estuarina e Costeira
Paraense é a proposta maior desse guia, preparado com muito cuidado e atenção pela

equipe GERCOZ.
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1. O QUE É A ZONA COSTEIRA: DELIMITAÇÃO GEOGRÁFICA
DA ZONA COSTEIRA PARAENSE

De acordo com o Decreto Federal nº. 5.300/2004, a zona costeira brasileira,
considerada patrimônio nacional pela Constituição brasileira de 1988, corresponde ao
espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos abrangendo as seguintes faixas:

Faixa Marítima: faixa que se estende mar afora distando 12 milhas marítimas das Linhas de Base, estabelecidas de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar compreendendo a totalidade do Mar Territorial.
Faixa Terrestre: faixa do continente formada pelos municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira, a saber:
a) os municípios defrontantes com o mar, assim considerados em listagem desta classe,
estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE;
b) os municípios não defrontantes com o mar que se localizem nas regiões metropolitanas litorâneas;
c) os municípios contíguos às grandes cidades e às capitais estaduais litorâneas, que
apresentem processo de conurbação;
d) os municípios próximos ao litoral, até 50 km da linha de costa, que aloquem em seu
território atividades ou infraestruturas de grande impacto ambiental sobre a Zona Costeira ou ecossistemas costeiros de alta relevância;
e) os municípios estuarinos-lagunares, mesmo que não diretamente defrontantes com o
mar dada a relevância destes ambientes para a dinâmica marítimo-litorânea;
f) os municípios que, mesmo não defrontantes com o mar, tenham todos seus limites estabelecidos com os municípios referidos nas alíneas anteriores.
Já de acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II - Resolução CIRM nº 5/1997 - os novos municípios, criados, após a aprovação deste Plano dentro do limite abrangido pelo conjunto dos critérios acima descritos serão automaticamente considerados como componentes da faixa terrestre, tendo-se como referência a data
de sua edição.
E de acordo com a Lei Estadual nº 9604/2020 que instituiu a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC/PA, a zona costeira paraense é constituída por 5

setores distribuídos da seguinte maneira:
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Setor 1: Marajó Ocidental: Afuá, Breves, Anajás, Chaves, São Sebastião da Boa Vista,
Curralinho, Melgaço, Portel, Bagre, Oeiras do Pará e Gurupá.
Setor 2: Marajó Oriental: Santa Cruz do Arari, Soure, Salvaterra, Cachoeira do Arari,
Ponta de Pedras e Muaná.
Setor 3: Continental Estuarino, considerando a Região Metropolitana de Belém: Abaetetuba, Barcarena, Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Inhangapi e Castanhal.
Setor 4: Flúvio-Marítimo: Colares, Vigia, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São João da Ponta, Curuçá, Terra Alta, Marapanim, Magalhães Barata e Maracanã.
Setor 5: Costa Atlântica Paraense: Santarém Novo, Salinópolis, São João de Pirabas,
Primavera, Quatipuru, Capanema, Tracuateua, Bragança, Augusto Correa e Viseu.
No mapa 4 é apresentado a setorização da zona costeira paraense formado
por cinco setores.
Mapa 1 - Setorização da Zona Costeira Paraense.

Fonte: PARÁ/SEMAS (2020).

A Zona Costeira Paraense abrange um território de múltipla geografia com
realidades distintas. É um lugar com diversos fins e usos que denotam um verdadeiro
pertencimento para aproximadamente 47% da população do estado e que, portanto, enseja um olhar diferenciado no processo de planejamento, ordenamento e gestão desse
espaço.
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2. OS INSTRUMENTOS DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

O Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Pará está
previsto na Política Estadual de Meio Ambiente - Lei Estadual n° 5.887/95 e na Política
Estadual de Gerenciamento Costeiro do Estado do Pará - Lei Estadual nº 9.064/2020.
Sendo integrado ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, este instituído pela Lei
Federal nº. 7.661/1988 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 5.300/2004.
A Lei Estadual nº 9.064/2020 estabelece nove instrumentos para a gestão in-

tegrada, compartilhada, eficiente e sustentável dos recursos naturais da zona costeira
paraense.
• Plano de Capacitação e Difusão de Conhecimentos sobre a Zona Costeira
Busca difundir conhecimento e capacitar os distintos atores que atuam nesse território,
visando promover um ordenamento ambiental ecologicamente equilibrado.
• Plano de Gestão Integrada da Orla - PGI
É um Plano de Intervenção com base no reconhecimento das características naturais,
nos tipos de uso e ocupação existentes e projetados. Está voltado ao planejamento, gestão e ordenamento de um dos trechos da zona costeira, a faixa de orla.
O PGI deve abordar temáticas como: as finalidades do uso e ocupação, os problemas
existentes na orla, as atividades geradoras de impactos, os principais efeitos desses impactos, as ações e medidas que podem ser adotadas para mitigá-los.
• Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC
Aos moldes do que ocorre em âmbito federal, compete aos Estados a elaboração de um
instrumento normativo, o qual serve para implementar a Política Estadual de Gerenciamento Costeiro definindo as diretrizes, objetivos, competências, responsabilidades e procedimentos institucionais de gestão da Zona Costeira.
• Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro - PMGC
Seguindo a dinâmica do sistema federativo, os municípios também possuem autonomia
para a elaboração de um Plano de Gestão da Zona Costeira. Esse instrumento necessita
ter como base os Planos Nacional e Estadual de Gerenciamento Costeiro, bem como
deve observar os demais planos de uso e ocupação territorial ou outros instrumentos de
planejamento municipal, como por exemplo, o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação
do Solo.
• Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira - RQA-ZC
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Consiste no procedimento de consolidação periódica dos resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e, sobretudo, de avaliação da eficiência e eficácia das medidas e
ações da gestão desenvolvidas. Esse Relatório será elaborado, periodicamente, pela Coordenação Nacional do Gerenciamento Costeiro, a partir dos Relatórios desenvolvidos
pelas Coordenações Estaduais.
• Sistema de Avaliação do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
Tem como objetivo a avaliar a execução do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro,
incluindo seus objetivos, diretrizes e demais instrumentos.
•

Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro - SIGERCO

Integra o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente - SINIMA. O SIGERCO
é formado por uma base de dados com imagens e informações georreferenciadas sobre
a zona costeira
• Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira Estadual - SMA-ZC
Constitui na estrutura operacional de coleta de dados e informações, de forma contínua,
de modo a acompanhar os indicadores de qualidade sócioambiental da Zona Costeira e
propiciar o suporte permanente dos Planos de Gestão.
•

Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro - ZEEC

É um importante instrumento de planejamento, ordenamento e gestão da zona costeira,
pois fornece orientações necessárias ao desenvolvimento de condições de sustentabilidade dos espaços costeiros. O ZEEC atua como um mecanismo que dá suporte às
ações de monitoramento, licenciamento, ordenamento, fiscalização e gestão.
Nota-se que cada instrumento possui uma finalidade própria e funciona de forma articulada na estrutura do Gerenciamento Costeiro. A implementação desses instrumentos possibilita a integração entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação, a recuperação e a manutenção dos ecossistemas costeiros conduzindo a gestão
costeira de forma participativa com os municípios e comunidades envolvidas no proces-

so.

3. PROJETO DE GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA –
PROJETO ORLA
O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima - Projeto Orla é uma ação do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão no âmbito da sua Secretaria do
Patrimônio da União - SPU. Anteriormente, essa ação era desenvolvida em conjunto com
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o Ministério do Meio Ambiente - MMA. Atualmente essa discussão cabe ao Grupo de
Trabalho - ORLA, discutido no âmbito do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro - GI-GERCO.

O Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro - GI-GERCO foi criado pela
Portaria Ministerial nº 440/MB, de 1996, da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - CIRM.
Ele tem como objetivo promover a articulação das ações federais incidentes na
zona costeira, a partir do Plano de Ação Federal para a Zona Costeira - PAF-ZC,
com vistas a apoiar a implementação do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC.
Fonte: Guia de Implementação do Projeto Orla/MMA, 2005.

O Projeto busca responder a uma série de desafios como reflexo da fragilidade dos ecossistemas da orla, do crescimento do uso e ocupação de forma desordenada
e irregular, do aumento dos processos erosivos e de fontes contaminantes.
Suas ações objetivam promover a gestão sustentável e o ordenamento
territorial e ambiental dos espaços costeiros por meio da atuação articulada e

compartilhada entre as três esferas de governo e a sociedade civil organizada.
A execução do Projeto Orla está alicerçada nas Coordenações Nacional, Estadual e Municipal como instâncias promotoras de articulações intergovernamentais e
interinstitucionais e apoiadas por colegiados nos três níveis:
Fluxuograma 1 - Fluxo dos Colegiados

Fonte: BRASIL/MMA (2005)
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3. 1. Como aderir ao Projeto Orla?
A adesão ao Projeto Orla ocorre de forma voluntária quando o município
interessado obtem a Ficha de Adesão pela internet, ou a solicita diretamente à
Coordenação Estadual do Projeto Orla no Pará.
A adesão ocorre de forma automática e obrigatória quando o município manifesta à SPU o interesse em assinar o Termo de Adesão à Gestão de Praias - TAGP,
que versa sobre a gestão das orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais
federais para os Municípios. A partir da assinatura do TAGP junto à Secretaria de Patri-

mônio da União nos estados (SPU/estaduais), o município terá que obrigatoriamente
construir seu PGI em até 03 anos.

Com a transferência da gestão das praias via TAGP, o município passa a auferir
a totalidade das receitas advindas de taxas patrimoniais e de sanções pecuniárias
nas áreas transferidas se comprometendo com o cumprimento de algumas obrigações expressas no termo no ato da assinatura.

3. 2. Etapas de implementação do Projeto Orla
a) Instrumentalização.
b) Adesão do Município ao Projeto Orla de forma voluntária ou via assinatura do TAGP.
c) Elaboração do PGI.
• Primeira Oficina de Capacitação, com apresentação de pré-diagnóstico do município
visando elaborar e validar o diagnóstico dos trechos a serem trabalhados.

• Segunda Oficina de Capacitação, com a elaboração da Versão Preliminar do PGI e formação do Comitê Gestor Local do Projeto.
• Análise e parecer conjunto entre a Coordenação Estadual do Projeto Orla e CTGERCO.
d) Análise e Aprovação do Plano de Gestão Integrada.
• Audiência Pública.
• Elaboração pelo município da Agenda Imediata/Prioritária das ações contidas no PGI.
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3.3. O Plano de Gestão Integrada da Orla - PGI
O PGI define as linhas de ação para o ordenamento do uso e ocupação dos
espaços costeiros (marítimos, fluviais federais, estuarinos e lagunares), fortalecendo o
desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com a preservação dos
atributos naturais locais e valorizando a identidade cultural local.
Para a elaboração do Plano, são selecionados trechos de Orla passíveis de
intervenção. Durante as Oficinas de Capacitação são abordadas temáticas, como: os
problemas existentes na orla, as atividades geradoras de impactos, os principais efeitos
dos impactos, as finalidades do uso e ocupação, as ações e medidas que podem ser

adotadas. As Oficinas e Audiências Públicas devem envolver todos os atores chave e
segmentos da sociedade.

3.4. Projeto Orla no Pará
O Projeto Orla foi implantado no estado do Pará em 2001 com o objetivo de
consolidar, juntamente com os municípios e sociedade civil, a Gestão Integrada, Compartilhada e Sustentável das Orlas Paraenses.
A Coordenação Estadual compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Sustentabilidade do Pará - SEMAS e à SPU/PA.
Os municípios de Belterra, Conceição do Araguaia, Oeiras do Pará, Salinópolis e Santarém solicitaram à SPU adesão ao TAGP. Barcarena, Bragança, Marapanim e
Salinópolis estão em fase de elaboração/atualização de seus PGI. Soure e Óbidos já
aprovaram seus PGI em Audiência Pública.
As ações do Projeto Orla são apoiadas e fortalecidas pelo Comitê Técnico
Estadual de Apoio ao Gerenciamento Costeiro do Estado do Pará - CT-GERCO.

O colegiado, instituído por meio do Decreto Estadual nº 1.759/2017, assegura a
participação de órgãos e entidades que atuam na zona costeira paraense.

4. GESTÃO DE PRAIAS

O território brasileiro estende-se para fora do continente e inclui o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, todos Bens da União. O
mapa 2 apresenta a Zona Costeira Brasileira.
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Mapa 2 - Zona Costeira Brasileira - Bens da União

Fonte: Jokura (2011).

Segundo o Artigo 20, inciso IV da Constituição Federal de 1988, as praias
são bens da União. No entanto, em razão da vasta extensão geográfica do território bra-

sileiro, exercer o controle e a gestão administrativa desses bens torna-se uma tarefa
muito complexa para o Governo Federal.
Neste sentido, a União criou um mecanismo normativo, em consonância com
a lógica do pacto federativo, que possibilitou a transferência da gestão das praias para
os municípios.
A Lei Federal nº 13.240/2015 versa sobre a administração, a alienação, a
transferência de gestão de imóveis da União e seu uso para a constituição de fundos.
Em 2019, ela sofreu uma alteração e passou a contemplar outros espaços costeiros,

conforme Artigo 14 da Lei Federal nº 13.813/2019.

É a União autorizada a transferir aos Municípios a gestão das orlas e praias
marítimas, estuarinas, lacustres e fluviais federais, inclusive as áreas de bens
de uso comum com exploração econômica, tais como calçadões, praças e parques públicos.

Tal iniciativa fortaleceu a gestão descentralizada dos espaços costeiros, visto que os entes federativos são diretamente interessados e impactados pelo uso e ocupação das praias existentes em seus territórios. Ressalte-se que a propriedade desse
bem continua sendo da União.
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5. CENÁRIOS E DESAFIOS DA ZONA COSTEIRA BRASILEIRA
A Zona Costeira possui uma variedade de cenários físico-geográficos e
socioeconômicos. Diante dessa realidade surgem distintas formas de uso e ocupação
dos espaços costeiros, que muitas vezes ocorrem de forma desordenada levando ao
surgimento de conflitos e impactos socioambientais. Na fotografia 1 é apresentado o

manguezal atingido pelo fogo no municipio de Colares no estado do Pará.
Fotografia 1 - Manguezal atingido pelo fogo no município de Colares/PA.

Fonte: PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2017)

5.1. Gestão Costeira no Contexto das Mudanças Climáticas
A ação humana provoca importantes mudanças na zona costeira ao incorporar e modificar espaços litorâneos, o que aumenta o risco ambiental, social e econômico

para a população costeira.
A compreensão desses impactos causados pelas mudanças na zona costeira subsidia a tomada de decisões sobre políticas públicas voltadas ao ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, mitigação e/ou adaptação às mudanças do clima, uso
sustentável do solo e proteção dos oceanos.
Um dos principais problemas vivenciados nos espaços costeiros é a erosão,
decorrente do aumento do nível dos oceanos, causado pelas mudanças climáticas; de
ocupações mal planejadas, associadas ao desconhecimento do comportamento dinâmico das zonas costeiras e à falta de fiscalização. A fotografia 2 mostra a orla erodida, ou
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seja, que está sofrendo processo de erosão localizada no munícipio de Óbidos no
estado do Pará.
Fotografia 2 - Orla fluvial erodida, Óbidos/PA.

Fonte: PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2019)

A erosão gera um impacto socioambiental que reflete diretamente na dinâmica cotidiana da população costeira. E tende a causar desastres, os quais podem
ser entendidos como a materialização do risco, que por sua vez é o resultado da
combinação de dois componentes: a ameaça e a vulnerabilidade. Na fotografia 3 é

apresentado o processo erosão na Praia de Ajuruteua no munícipio Bragança no
estado do Pará nos anos de 2003, 2006, 2013 e 2016.
Fotografia 3 - Erosão na Praia de Ajuruteua, Bragança/PA.

Fonte: Marcelo Moreno, 2019.
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Você sabia?
Cerca de 1/3 da população brasileira habita a beira-mar. Quase metade reside a menos de 200 quilômetros da costa.
As mais importantes instalações industriais do país estão localizadas na zona costeira.

Assim, desenvolver e implementar estratégias que minimizem ou evitem o

surgimento de ameaças e por sua vez reduzam a pressão sobre as áreas mais vulneráveis da zona costeira como manguezais, restingas, dunas, mananciais, por exemplo, torna-se essencial para uma adequada gestão dos espaços costeiros.
Para isto, o ciclo do desastre pode ser dividido em duas grandes fases:
pré-desastre, composta pelas ações de prevenção, mitigação e preparação; pósdesastre, composta pelas ações de resposta e recuperação. A figura 1 apresenta o

ciclo do desatre.

Figura 1 - Componentes do risco de desastre.

Fonte: BRASIL/MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL ( 2015, p. 71).

Nesse sentido, a implementação de soluções para esses problemas perpassa por uma análise técnica, econômica e socioambiental das múltiplas alternativas. Essas soluções são apresentadas no quado 1.
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Quadro 1 - Aspectos a serem considerados em intervenções em área costeiras povoadas .

Fonte: BRASIL/ MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL (2015, p. 76).

Assim sendo, promover a educação para a sustentabilidade; aumentar a
conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima, apresentam-se como importantes estratégias a serem implementadas para garantir a segurança da população da
zona costeira.

5.2 Conservação da Biodiversidade Costeira e Marinha
Os ecossistemas costeiros e marinhos proporcionam serviços essenciais à

sobrevivência humana e sua degradação compromete a segurança alimentar de populações, manutenção do clima, purificação das águas, controle de inundações e proteção
costeira (MMA, 2010).
A criação de Áreas Protegidas ou Unidades de Conservação é um exemplo
de política pública que pode ser implementada para conservar a biodiversidade e diminuir os riscos ambientais em espaços costeiros.
As Áreas Protegidas ou Unidades de Conservação - UC garantem a manutenção da cobertura vegetal, dos serviços ambientais e de áreas sensíveis como os
manguezais, contribuindo para o equilíbrio dos estoques pesqueiros e marisqueiros que
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se apresentam como umas das principais alternativas econômicas e de alimentação da
população do Estado do Pará.
Nesta perspectiva, a conservação da biodiversidade costeira e marinha do
Pará se faz por meio das UC dispostas no quadro 2 abaixo.

Quadro 2 - Unidades de Conservação da Biodiversidade do estado do Pará

SETOR

Costa
Atlântica
Nordeste
Paraense

NOME

CATEGORIA

ÁREA* (Ha)

MUNICÍPIOS
ABRANGIDOS

Reserva Extrativista Marinha de
Tracuateua

Uso Sustentável

27.864,08 Ha

Tracuateua

Reserva Extrativista Marinha de
Gurupi-Piriá

Uso Sustentável

74.081,81 Ha

Viseu

Reserva Extrativista ChocoaréMato Grosso

Uso Sustentável

2.785,20 Ha

Santarém Novo

Reserva Extrativista Maracanã

Uso Sustentável

30.179,20 Ha

Maracanã

Reserva Extrativista São João da
Ponta

Uso Sustentável

3.409,44 Ha

São João da Ponta

Reserva Extrativista Marinha de
Caeté-Taperaçu

Uso Sustentável

42.489,17 Ha

Bragança

Reserva Extrativista Marinha
Mestre Lucindo

Uso Sustentável

26.465 Ha

Marapanim

Reserva Extrativista Marinha Araí
Perobá

Uso Sustentável

11.479 Ha

Augusto Corrêa

Reserva Extrativista Marinha Mocapajuba

Uso Sustentável

21.027,80 Ha

São Caetano de
Odivelas

Reserva Extrativista Marinha Cuinara´Na

Uso Sustentável

11.036,41 Ha

Magalhães Barata

Área de Proteção
Ambiental Algodoal Maiandeua

Uso Sustentável

2.378 Ha

Maracanã

Monumento Natural do Atalaia

Proteção Integral

256,58 Ha

Salinópolis

Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Campo das Mangabas
Refúgio de Vida
Silvestre Padre
Sérgio Tonetto

Uso Sustentável

7.062, 02 Ha

Maracanã

Proteção Integral

339 Ha

Maracanã
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NOME

CATEGORIA

ÁREA* (Ha)

MUNICÍPIOS
ABRANGIDOS

Reserva Extrativista Marinha de
Soure
Reserva Extrativista Mapuá
Reserva Extrativista Terra Grande Pracuúba
Área de Proteção
Ambiental do
Marajó

Uso Sustentável

29.578,80 Ha

Soure

Uso Sustentável

93.746,34 Ha

Breves

Uso Sustentável

194.867,63 Ha

Curralhinho, São Sebastião da Boa Vista

Uso Sustentável

5.904.322 Ha

Afuá, Anajás, Breves,
Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Muaná,
Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa
Vista, Soure

Parque Estadual
Charapucu
Área de Proteção
Ambiental da Região Metropolitana de Belém
Área de Proteção
Ambiental da Ilha
do Combu
Refúgio de Vida
Silvestre Metrópole da Amazônia
Parque Estadual
do Utinga

Proteção
Integral
Uso Sustentável

65.181,94 Ha

Afuá

7.500.00 Ha

Belém, Ananindeua

Uso Sustentável

1.597,2 Ha

Belém

Proteção
Integral

6.367.27 Ha

Proteção
Integral

1.393,088 Ha

Ananindeua, Benevides,
Marituba, Santa Isabel do
Pará
Belém

SETOR

Insular
Estuarino

Continental
Estuarino

Fonte: Elaborado PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2020).

5.3. A Articulação da Gestão dos Recursos Hídricos com os Sistemas
Estuarinos e Oceânicos da Zona Costeira
O Gerenciamento Costeiro possibilita a gestão integrada das bacias hidrográficas com os sistemas estuarinos da zona costeira (ambientes de transição entre as águas

fluviais de drenagem continental - águas internas - e as águas oceânicas que possuem
elevado valor ecológico, social e econômico).
Também contribui com a criação de Comitês de Bacia. Fóruns que integram
os vários segmentos da sociedade para debater alternativas junto às entidades intervenientes e arbitrar conflitos.
O planejamento e a gestão de recursos hídricos deve considerar o equilíbrio
dinâmico de interação entre as águas interiores e marinhas no sistema estuarino, caso
contrário pode acarretar prejuízos para a disponibilidade hídrica (LOITZENBAUER E
MENDES, 2011).
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5. 4. A Gestão Costeira no Estado do Pará
A Política Estadual de Gerenciamento Costeiro do Pará - Lei nº 9.064/2020
constitui como uma importante ferramenta para o desenvolvimento sustentável do Estado. Esta política contempla 47 municípios costeiros, em uma área de 129.795,031 km²,
o que corresponde 10.42% do território paraense e onde residem cerca de 47% da população do Estado (IBGE, 2020). Estes municípios estão distribuídos em cinco setores
(Ocidental, Marajó Oriental, Continental Estuarino, Flúvio-Marítimo e Costa Atlântica Paraense), devido suas características fisiográficas serem bastante diferenciadas.
A zona costeira paraense possui uma paisagem diferenciada das demais zonas brasileiras, decorrente da influência do rio Amazonas e de suas reentrâncias que
resultam em baías e praias ao longo do litoral e de diversas Unidades de Conservação
(Santos et. Al, 1999).
Ela possui um dos maiores potenciais pesqueiros do Brasil e a maior extensão de mangue do mundo. Sua localização geográfica estratégica atrai grandes empreendimentos de engenharia, infraestrutura, turismo. Nela também são desenvolvidas atividades extrativistas tradicionais, como a agricultura e a pesca artesanal.
Assim o planejamento do espaço costeiro e marinho paraense necessita ser

articulado entre as instituições públicas das três esferas de poder com a participação de
entidades privadas e da sociedade civil, considerando as particularidades físico-naturais
e socioeconômicas em âmbito local e regional, bem como a implantação de instrumentos de monitoramento que orientem as ações futuras estabelecidas na Política.
Praia da Barra Velha no município de Soure/PA

Fonte: PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2018)
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Área de manguezal, Marapanim/PA.

Fonte: PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2019)

Praia do Lembe, Marapanim/PA.

Fonte: PARÁ/SEMAS/GERCOZ (2019)
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CONSIDERAÇÕES

Os serviços ambientais prestados pelos ecossistemas costeiros se veem ameaçados pela crescente pressão da atividade humana, o que mostra a urgência da criação e implementação de políticas públicas integradas e participativas com aplicação dos
instrumentos de controle e de gestão estabelecidos no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC por meio da governança multinível e de parcerias multisetoriais envolvendo todos os atores chave do processo.
Logo, o Gerenciamento Costeiro deve ser compreendido como uma política
pública que visa auxiliar na reversão dos principais problemas e conflitos desta importante porção do território contemplando aspectos como: urbanização; ocupação e uso do
solo, do subsolo e das águas; sistema viário e de transporte; sistema de geração, transmissão e distribuição de energia; habitação e saneamento básico; turismo, recreação e
lazer; patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico.
Este guia integra uma série de materiais técnico-pedagógicos produzidos pela
Diretoria de Ordenamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental - DIO-

RED da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará visando o
fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal.
Ele fornece dados e informações que permitem a construção de cenários para
a gestão costeira das cidades. Devido a sua linguagem acessível, pode ser adotado por
diferentes segmentos da sociedade que vivem e atuam na zona costeira.
Além disso, seu conteúdo apresenta diversos instrumentos de planejamento e
gestão que contribuem com a consecução de alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como a gestão de recursos hídricos (ODS 6), a adaptação das cidades aos im-

pactos das mudanças climáticas (ODS 11), a conservação dos ecossistemas marinhos
(ODS 14), entre outros.
O guia foi elaborado no contexto do difícil momento de isolamento social que
a maioria dos brasileiros vivencia, devido a uma pandemia que também tem uma dimensão ambiental. A pandemia da COVID-19 explicitou a necessidade de repensarmos nossa relação com o meio ambiente e se configura como uma oportunidade para construirmos uma sociedade mais sustentável que respeite os direitos humanos, utilize os recursos naturais de forma consciente e não deixe ninguém para trás, em especial as pessoas em situação de vulnerabilidade, como a população das zonas costeiras.
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