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RESUMO 
 
 
 

A ocupação desordenada da orla marítima tem provocado conflitos de uso e de degradação 
ambiental tendo como causas o desconhecimento dos bens públicos e dos seus recursos 
ambientais, como também a falta de integração entre os setores governamentais e a sociedade 
Este trabalho contribuiu para o ordenamento costeiro, considerando a complexidade nos 
processos de integração das políticas de planejamento e de uso e ocupação da orla, tendo como 
fundamentos básicos metodológicos os princípios do desenvolvimento sustentável. Foram 
realizados estudos relacionados com uma ampla revisão bibliográfica sobre planejamento e 
gestão da zona costeira, aliados a  pesquisa de campo, aplicação de questionários, registros 
iconográficos e da organização e leitura cartográfica oficial do estado e município. Com base 
nestes elementos, apresentou-se uma proposição crítica do Projeto Orla, contribuindo para 
promover e efetivar a gestão integrada da orla marítima nas áreas do patrimônio da união. 
Evidenciou-se, como recomendações finais, a necessidade de ampla participação social nas 
propostas e programas de conservação da paisagem costeira, da ocupação ordenada dos seus 
espaços e do uso dos recursos ambientais mediante a parceria com os três níveis de governo.  

 
Palavras-chave: Gestão integrada. Ordenamento territorial. Orla  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
  

 
 
The disordered occupation of the seashore has been causing usage and environmental 
degradation conflicts, having as causes the unawareness of the public properties and their 
environmental resources, as well as the lack of integration between the government sectors and 
the society. This work aims to contribute to the coastal ordering considering the integration 
process of the usage and occupation planning policies of the shore, and the sustainable 
development principles studied through field research, questionnaires, bibliographical surveys, 
iconographical registrations, and organization and reading of the official cartography of the 
state and municipality. Based on these elements, the Shore Project promotes the integrated 
management of the seashore within the union real-estate areas, through its conservation, 
ordered occupation of their spaces, and usage of the environmental resources through the 
partnership of the three government levels and the civil society. 
 
Key words: Integrated management. Territorial ordering. Shore  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento físico-territorial desperta interesse de pesquisadores das mais 

diversas áreas do conhecimento, tais como Geologia, Geografia, Engenharia e até Sociologia, 

permitindo várias perspectivas sobre a questão e desenvolvendo sua definição. 

Neste caso, que trata do ordenamento territorial em áreas litorâneas, tem a intenção 

de ser uma investigação que contemple múltiplos pensamentos e leituras sobre este espaço tão 

complexo como a orla marítima. 

Esta dissertação procura contribuir acerca da evolução dos conceitos,  normas e 

procedimentos vinculados ao planejamento territorial, buscando definir  as relações de 

interdependência dos processos ambientais e ações de uso e ocupação na zona costeira 

vinculada à sustentabilidade. Foi possível sistematizar e analisar os programas e projetos da 

gestão ao longo da zona costeira de Icapuí.  Pretende-se, com isso, ampliar as bases teóricas e 

metodológicas associadas ao conceito de ordenamento territorial, a partir de uma abordagem 

multidisciplinar e do envolvimento da sociedade civil. 

A orla marítima está sendo alterada na maioria do país, e a população do local 

cada vez mais perde o contato com o mar. Na orla são praticadas ações e políticas sem uma 

orientação cooperativa e harmônica, provocando uma ocupação conflituosa de uso e processo 

de degradação ambiental. Como causas estão o desconhecimento dos bens públicos e de seus 

recursos ambientais, como também a falta de integração entre os setores governamentais e a 

sociedade. 

Em razão desses fatos, o Poder Público busca elaborar políticas que harmonizem a 

convivência com o ambiente adaptado às soluções de cada local e ecossistema, à 

descentralização, às estruturas democráticas de participação da sociedade, dentre outras. 

Um exemplo disso é o que se propõe o Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima - Projeto Orla, um dos objetos de estudo deste trabalho. Trata de um projeto que 

busca articular e envolver os diferentes atores do setor público para a gestão da orla,  

compatibilizando as políticas ambiental e patrimonial do Governo Federal e os usos desejados 

através da descentralização e mobilização social no Município de Icapuí.   

O Projeto Orla, elaborado pelo Governo federal, visa a promover a gestão 

integrada da orla marítima nas áreas do Patrimônio da União, por meio da sua conservação, da 

ocupação ordenada dos seus espaços e do uso dos recursos ambientais, mediante parcerias 

entre os três níveis de governo e a comunidade local, para uma futura municipalização dessas 

áreas de marinha. Ao ser analisado, do ponto de vista multidisciplinar e abrangência de suas 
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propostas em ações sustentáveis, produziu-se um criterioso sistema integrado de informações 

para serem utilizadas como base para a gestão participativa da zona costeira.  

Ao apresentar os resultados desta investigação, pretende-se incentivar o 

surgimento de pesquisas, contribuindo para conferir mais qualidade ao estudo do 

desenvolvimento sustentável e com ampla participação social, sobretudo, da comunidade da 

orla de Icapuí. 

Neste caso, há uma perspectiva do entendimento de um projeto que alinhave 

diversas  áreas do conhecimento permitindo uma leitura inicial, em busca de um entendimento 

da interação do homem com seu meio, usando como objeto de pesquisa a orla da cidade de 

Icapuí, localizada a 206 km ao leste do Município de Fortaleza. 

Ao escolher um tema, o autor expõe suas preferências e experiências pessoais, é 

uma escolha pessoal. Sendo assim, o contato no exercício profissional com a preservação do 

meio ambiente, os estudos na área da gestão ambiental e a formação no curso de Arquitetura e 

Urbanismo estimularam a autora a proceder uma investigação mais sistematizada sobre a 

relação Arquitetura e Urbanismo e meio ambiente. 

No início de 2002, então Coordenadora de Meio Ambiente da Secretaria da 

Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente – SOMA e Coordenadora do Gerenciamento Costeiro - 

GERCO no Estado do Ceará, foi possível se conhecer aspectos metodológicos definidos para 

o desenvolvimento do Projeto Orla (capacitação promovida pelo Ministério do Meio 

Ambiente – MMA).  

A metodologia, adotada pelo Projeto Orla, inova no sentido de produzir um 

diagnóstico paisagístico. Pode ser aplicada mesmo em áreas onde não se tem informação 

nenhuma, e se chegar a um levantamento que permita implementar uma ação a partir da 

identificação visual. Parte dos resultados do Projeto Orla será utilizada na metodologia desta 

dissertação como complementos das discussões. 

No final do ano de 2003, foi apresentada a metodologia do Projeto Orla aos 

municípios defrontantes para o mar. Beberibe e Icapuí atenderam aos requisitos de prioridade1  

e seus dirigentes manifestaram interesse em participar.  

 

 

___________________ 
1 Os critérios são: as características locais; conhecimento adquirido a partir de atividades de planejamento e 
gestão estaduais (por exemplo, no Zoneamento Ecológico Econômico) e atendimento a políticas de estratégias 
como a de turismo, a de transportes, a portuária, o desenvolvimento urbano e a implantação de pólos de 
investimento econômico. 
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Em janeiro de 2004, as equipes do Ministério do Meio Ambiente – MMA , do 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM e das secretarias de Estado afins se 

reuniram com as equipes dos Municípios de Beberibe e Icapuí para ministrar a primeira 

oficina de capacitação que ocorreu no primeiro. 

Procederam-se às visitas de campo e o início da coleta de dados ao longo da 

planície costeira de Icapuí. O trabalho de reconhecimento do espaço foi realizado como 

também restaram identificados os pontos de conflitos ambientais. Foram coletadas as 

primeiras informações sobre ações dos administradores municipais para solucionar os 

complexos problemas socioambientais e, também, identificar os diferentes atores envolvidos.  

A atitude dos órgãos públicos foi de procurar explicar a metodologia do Projeto 

Orla e colaborar com o Plano de Intervenção, que é o produto desse projeto, contribuindo para 

a solução de conflitos e incorporando a cultura do desenvolvimento sustentável. É um 

momento fundamental para a coleta de dados geoambientais e socioeconômicos tratados nesta 

dissertação.  

Esse contato e essa experiência instigaram a curiosidade de melhor entender os 

processos de uso e ocupação da orla, de forma integrada e participativa, a partir de um 

diagnóstico paisagístico que fundamentou a análise crítica do Projeto Orla. 

Este trabalho, além da introdução (1) e das considerações finais (7), está 

estruturada em cinco capítulos que passaram por alterações à medida que a pesquisa evoluía e 

diante de novas descobertas: Metodologia da pesquisa (2); Referencial teórico-conceitual (3); 

Gestão integrada da orla marítima – o caso do Projeto Orla no Município de Icapuí (4); Ações 

de planejamento na zona costeira (5); Interferência sobre Icapuí dos planos federal, estadual e 

municipal - o Projeto Orla e suas interfaces (6). 

No segundo referente à metodologia aplicada neste ensaio foram detalhados os 

procedimentos técnico-científicos para obtenção e interpretação de dados. Optou-se por 

também apresentar os procedimentos metodológicos utilizados pelo Projeto Orla, de modo a 

fornecer uma análise crítica dos procedimentos e resultados. 

No módulo intitulado de referencial teórico-conceitual, foram apresentados 

conceitos e posicionamentos de vários autores sobre assuntos que se relacionam com a 

temática e que servem de fundamentação para este objeto de estudo. Os temas tratados são 

desenvolvimento sustentável, planejamento de uso e ocupação do solo e gestão integrada na 

zona costeira, enfocando o desenvolvimento local e a participação da sociedade no 

planejamento. 
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O capítulo seguinte pode ser considerado como a parte da discussão do ensaio. 

Esta parte  está dividida em aspectos gerais do Projeto Orla, as características da orla do 

Município de Icapuí e o Plano de Intervenção. 

Um fato importante aconteceu durante a pesquisa a mudança no poder público 

local depois de vinte anos, fato que modificou decisivamente a velocidade de implantação do  

Projeto Orla. Em razão desse acontecimento, o Projeto, nesse Município, está passando por 

uma reformulação de estratégia de implantação como também de gestão e de viabilização. 

O capítulo 5 é dedicado às ações de planejamento na zona costeira, uma fase 

importante do trabalho que tratou de definir os compromissos internacionais e as principais 

formas da gestão da zona costeira pela União, Estado do Ceará  e Município de Icapuí. 

Tentou-se realizar uma abordagem integrada, de modo a representar a zona costeira como 

uma área de interesse e preocupação internacional. 

O sexto capítulo pode ser considerado, também,  como  parte da discussão do 

texto. Está dividido em planos, programas e projetos existentes para a orla do Município de 

Icapuí e também, análise do Projeto Orla e a gestão integrada. Foram realizadas reflexões 

sobre a efetividade e operacionalidade, sistematizando um conjunto amplo de ações que 

muitas vezes se mostraram superpostas e desvinculadas das ações  realizadas para  a área 

ambiental e de sustentabilidade para a zona costeira.  

 Finalmente, nas Considerações Finais, foram apresentados os resultados da 

análise desta investigação. É importante salientar que foram diretamente relacionados com 

uma síntese dos problemas vinculados ao Projeto Orla e propostas para aprimorar projetos da 

gestão integrada na zona costeira. 
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2 METODOLOGIA 

 

A concepção de planejamento como a atividade de elaboração de planos de 

ordenamento espacial para a cidade ideal, onde se projeta a imagem desejada em um futuro, 

funciona como um conjunto de diretrizes a serem seguidas e metas a serem perseguidas. 

O modelo de desenvolvimento de uso e ocupação do solo aplicado no litoral 

cearense sempre privilegiou a tomada de decisão pelo poder público local sem consultar as 

populações locais. 

Desde o momento em que se popularizou a expressão desenvolvimento sustentável, 

começaram a surgir documentos propondo um desenvolvimento urbano sustentável, ou seja, 

modernização com sustentabilidade ecológica das cidades. Portanto, é apreciável a 

contribuição de áreas diversas do conhecimento, a interdisciplinaridade. 

A metodologia aplicada nesta dissertação tem como fonte principal de inspiração 

parte dos procedimentos metodológicos adotados pelo Projeto Orla, onde planejar não é 

apenas planejar coisas, mas sim relações sociais, para um desenvolvimento nas dimensões 

econômica, social, política, ambiental e cultural. É apreender de que meios se utiliza o 

planejamento para expressar seus conteúdos e propósitos, qual é o arcabouço institucional que 

suporta o planejamento, e qual é o quadro legal em que iniciativas e decisões de planejamento 

podem buscar respaldo e legitimação.  

Portanto, a metodologia aplicada para o desenvolvimento da pesquisa 

fundamentou-se essencialmente na busca de um modelo da gestão integrada como 

instrumento capaz de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental na orla; modelo 

esse que ofereça diretrizes gerais, sendo que a forma e o conteúdo das propostas de 

intervenção contemplem as peculiaridades locais, além de ser produto  de um processo no 

qual a sociedade civil precisa estar envolvida. Espera-se com os resultados alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 

A busca de um projeto que trate da ocupação do território com a viabilidade 

econômica e ecológica, propiciando o planejamento na orla marítima, analisando as 

limitações e possibilidades ambientais, sociais, econômicas e institucionais com vistas em 

otimizar o seu uso de maneira sustentável foi que deu início a este estudo. 

Com o intuito de analisar a implementação do Projeto Orla na eficiência da gestão 

e administração integrada do patrimônio coletivo da orla, o qual compatibiliza as políticas 

ambiental e patrimonial, foi adotado o estudo de caso tendo como modelo o município de 

Icapuí.  
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O Projeto Orla abrange toda extensão de 64km de litoral do município de Icapuí, 

porém, foram definidos dois trechos prioritários para intervenção, que compreendem as praias 

Barreiras da Sereia e Barra Grande, caracterizadas pelo processo de degradação ambiental em 

razão do mau uso e ocupação. Foram definidas as mesmas áreas para a pesquisa, de modo a 

serem levantados dados geoambientais para a dissertação e que foram, em grande parte, 

utilizados para subsidiar indicadores básicos para a composição interpretativa do referido 

projeto.  

A pesquisa constou de uma análise descritiva, investigativa, qualitativa, com a 

definição das variáveis  que foram manipuladas  por amostragem com uma coleta direta de 

dados por meio de entrevistas e questionários.  

A organização foi feita por temática, quer dizer, o assunto referente a cada item do 

trabalho. Percebeu-se claramente, em todo o processo de análise, que três definições estavam 

permeando a hipótese, ou seja, um entendimento comum acerca de determinadas questões: (1) 

o desenvolvimento sustentável, (2) o planejamento do uso e ocupação do solo, e (3) a gestão 

integrada. O processo participativo é um entendimento comum que permeia as três.  

Inicialmente, a pesquisa realizou-se por meio da literatura sobre o tema, a qual se 

encontra nas Bibliotecas  Públicas das Universidades Estadual e Federal do Ceará - Campus 

do Pici e Curso de Arquitetura e Urbanismo, e da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e das 

Faculdades Nordeste (FANOR), nos acervos do Ministério do Meio Ambiente (MMA), da 

Capitânia dos Portos, da Gerencia Regional do Patrimônio da União (GRPU), no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos  Naturais Renováveis (IBAMA) nos órgãos do Estado - Secretaria da Ouvidoria 

Geral e do Meio Ambiente (SOMA), sua vinculada Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente (SEMACE), Secretaria de Planejamento e Controle (SEPLAN), no Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE), Secretaria de Turismo (SETUR) e nas 

demais que atuam no litoral, na Prefeitura de Icapuí e em suas secretarias, na Petrobrás, na 

Devon Energy do Brasil Ltda, em organizações não governamentais (ONGs) e nas 

associações existentes no Município. Também foi utilizada parte do acervo de professores dos 

cursos de Geografia e Arquitetura e Urbanismo, como também o material coletado de jornais. 

Outra parte do material foi conseguido junto aos autores de teses e dissertações sobre o 

Município. 

Esse levantamento de dados constou de pesquisa bibliográfica e documental para 

reunir, classificar e distribuir os documentos de todo gênero dos diferentes domínios da 

atividade humana como os arquivos públicos e documentos oficiais, a imprensa, os arquivos 
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privados, documentação analisada e publicada, a internet, como também as fontes não 

escritas.  

Informações foram trocadas, via internet, entre os integrantes do grupo do Projeto 

Orla nacional e o de Fortaleza e serviram para enriquecer este trabalho. Uma das 

preocupações comum a todas as equipes é quanto à implementação do Plano de Intervenção, 

em virtude dos interesses políticos existentes nos locais. Atualmente existem cinqüenta e 

cinco Planos de Intervenção elaborados e, no momento, estão sendo revistos pela equipe do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA; somente num segundo momento, é que outros 

municípios poderão aderir. 

Análise de material fotográfico e aerofotogramétrico foi realizada com 

profissionais da área, no IBGE, no IBAMA, na Companhia de Gestão de Recursos Hídricos - 

COGERH, na SEMACE e na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - 

FUNCEME e no Departamento de Geografia da UFC, na busca de realizar uma sobreposição 

das manchas urbanas que mostrem o sentido de crescimento de ocupação da orla na escala 

mais completa disponível. Como procedimento de investigação de campo, foram levantados 

todos os trechos identificados como prioritários pela equipe que participou do Projeto Orla. 

Em seguida, foi estabelecido um roteiro das atividades de campo e gabinete para as visitas de 

campo e levantamento de dados e meios. 

A segunda fase está voltada para a visita de campo aos locais indicados no Plano 

de Intervenção, componente do Projeto Orla, como conflitantes para avaliar as propostas e 

suas implementações, que estão registradas em fotografias e desenhos dos perfis.  

O trabalho de campo iniciou-se com a equipe do Projeto Orla antes da pesquisa 

desta dissertação e várias outras foram feitas no decorrer do processo. Durante a etapa dos 

trabalhos de campo da dissertação, foram visitados os trechos priorizados no Plano de 

Intervenção, analisados os perfis e os cenários integrantes desse documento. Essa atividade 

originou um registro fotográfico dos referidos trechos. Ainda com os trabalhos de campo foi 

possível analisar unidades de paisagem que se integram com a linha de praia, definindo seus 

contatos laterais e interdependências com os fluxos de matéria e energia responsáveis pela 

evolução geoambiental da planície costeira.  

Tendo como recorte espacial a orla marítima, foram identificados vários atores que 

atuam nesse espaço tanto no plano federal, estadual e municipal, como também na sociedade 

civil. Para isso foi realizada uma pesquisa em documentos relacionados com ações de 

planejamento e gestão sobre o Município de Icapuí. Após esta etapa, procedeu-se à 

sistematização entre eles, para identificar as lacunas, as sobreposições de ações e verificar os 
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processos de integração entre as políticas, objetivando a elaboração de consensos para 

resolver os conflitos ambientais. 

Na identificação dos atores, foram feitas entrevistas direcionadas com temas 

dissertativos com uma amostra de cinco personalidades com experiência em desenvolvimento 

local. Dentre essas cinco, quatro trabalhavam ou trabalham no Município.  

Os procedimentos metodológicos escolhidos, além de parte dos adotados pelo 

Projeto Orla, foram os processos integradores da Teoria Geral dos Sistemas (von 

BERTANLANFFY, 1973) e sua contribuição para o planejamento físico-territorial dos 

espaços litorâneos (MORAES, 1999). 

Os estudos propostos para a presente pesquisa seguem os pressupostos 

fundamentais do desenvolvimento sustentável e do planejamento físico-territorial, cujo 

objetivo formal se apóia na definição da gestão integrada. 

A utilização da análise qualitativa de coleta de informações (por meio da 

realização de entrevistas, de registro de relatos orais, de fontes documentais diversas e da 

prática da observação) permite descobrir os processos da gestão integrada e participativa. 

Essa etapa abriu os horizontes sobre a interface dos programas e projetos de gestão 

territorial existentes referentes à zona costeira nos três níveis de governo e na sociedade civil 

destacando o eixo central de cada um. 

O Governo Federal, como direcionador do processo de descentralização e 

municipalização, é também, norteador de políticas e programas. Na orla, espaço desta 

dissertação, há a interação do Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Patrimônio da 

União para solucionar conflitos ambientais e patrimoniais, buscando contribuir para a 

elaboração das diretrizes gerais de disciplinamento de uso e ocupação do solo. No Estado do 

Ceará, a Gerência Regional do Patrimônio da União é responsável pela identificação e 

delimitação dos terrenos e acrescidos de marinha, bem como pela sua destinação. 

A zona costeira, onde a orla está inserida e é recorte espacial desta dissertação, 

conforme consta na Constituição Federal de 1988, é considerada patrimônio nacional. 

Portanto, pela sua importância socioeconômica, requer planejamento, gerenciamento de forma 

integrada, “descentralizada e participativa de modo a garantir utilização, controle, 

conservação, proteção, preservação e recuperação dos recursos naturais e ecossistemas 

costeiros”, como tão bem observou Lima ( 2002). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO – CONCEITUAL 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação de uma base de conhecimentos teórico-

conceituais que passa a ser uma contribuição para a gestão integrada da orla, considerando o 

papel das políticas públicas nos âmbitos local e central. 

 

3.1 Desenvolvimento sustentável  

 

Em parceria, é lançado pela UNEP – United Nations Enviromental Program 

(PNUMA no Brasil), IUCN – The World Conservation Union e WWF – World Wide Found 

for Nature, o documento Carring for Earth “Cuidando do Planeta Terra”, apoiado em 

informações de centenas de especialistas, em 21 de outubro de 1991, no Brasil. Esse 

documento amplia o conteúdo do documento anteriormente publicado pelo mesmo grupo, o 

World Conservation Strategy  “Estratégia Mundial para a Conservação”.  

O texto recomenda como principal atribuição a busca da aplicação prática de uma 

verdadeira qualidade de vida  para os seres humanos. E, para isso, traz nove princípios para 

que uma sociedade possa ser sustentável, que se interligam, quais sejam: respeitar e cuidar da 

comunidade dos seres vivos, melhorar a qualidade da vida humana, conservar a vitalidade e a 

diversidade do Planeta Terra, minimizar o esgotamento de recursos não-renováveis, 

permanecer dentro dos limites da capacidade de suporte do Planeta Terra, modificar atitudes e 

práticas pessoais, permitir que as comunidades cuidem de seu próprio meio ambiente, gerar 

uma estrutura nacional para a integração de desenvolvimento e conservação, e estabelecer 

uma aliança global.    

�

Sobre o princípio da sustentabilidade  

 

A amplitude dos problemas sociais e ambientais do mundo atual mostra que se faz 

necessário elaborar mudanças nas relações do homem com a natureza e dos seres humanos 

entre si. 

Iniciar o processo de transição em direção ao desenvolvimento sustentável consiste 

em um grande desafio que a sociedade mundial enfrenta hoje. 

A noção de esgotamento de modelos parece ser a senha que contém os desafios 

atuais. O modelo vigente de desenvolvimento até o século passado mostrou-se 

ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. A necessidade de 
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mudança exige a elaboração de um paradigma a partir de novos princípios que alterem a 

teoria, os métodos, as aplicações e padrões científicos atualmente aceitos, e, portanto, 

promova uma revolução científica (KUHN, 1992: 116) 

O desenvolvimento sustentável é um caminho, uma opção que precisará ser gerido 

por uma nova consciência individual e coletiva. Um desenvolvimento que interaja interesses 

sociais e econômicos com as possibilidades e os limites que a natureza estabelece. 

Para Almeida et al (1999), 

 

A questão do desenvolvimento, via de regra, é abordada nos discursos políticos, nos 

planos e programas governamentais, bem como nos acordos e tratados 

internacionais. Com essas razões, e outras de natureza ética, moral, científica e, 

sobretudo, de sobrevivência, é que a avaliação da sustentabilidade do 

desenvolvimento deve ser conduzida dentro dos parâmetros de equilíbrio entre os 

fatores e aspectos sócio-econômicos e ecológicos. 

 

Essa situação leva a questionar um estilo de desenvolvimento internacionalizado 

principalmente nos processos de modernização da agricultura, de urbanização, de 

apropriação da base de recursos naturais e de utilização de fontes não-renováveis de energia 

(CIMA, 1991: 16).  

A Revolução Industrial como marco inicial do agravamento dos problemas 

ambientais na época atual, que aplica técnicas de produção e consumo predatórias, uma 

economia centrada no espaço urbano e baseada numa tecnologia altamente consumidora de 

energia e matérias-primas e a expansão do modelo capitalista da atividade econômica, 

provocou um grande impacto das atividades humanas sobre os sistemas naturais. O modelo 

econômico de desenvolvimento modificou e aperfeiçoou em muitos aspectos a relação do ser 

humano com o meio ambiente, mas também, provocou transformações dramáticas no meio 

ambiente. Nery (1992: 7), aponta que as principais conseqüências foram o desenvolvimento 

do sistema capitalista, crescimento populacional e a urbanização. 

A autora (op cit:10) também cita alguns estudiosos (BROWN, 1990; BUARQUE, 

1983; MINC, 1945) que afirmam que tanto o capitalismo como o marxismo não incorporam 

em suas teorias as implicações dos impactos ambientais resultantes do processo produtivo, 

não internalizam as externalidades. Mcharg (1971, apud NERY, op cit.:13) conclui que esse 

fato ocorreu ao se separar o homem da natureza e por esta ser um recurso infinito, em que o 

homem era considerado o centro do mundo. Sendo assim, a produção econômica nas últimas 

décadas foi intensa e acompanhada de uma degradação sem limites. 
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O século XX assistiu a mudanças em percepções e valores que marcaram grande 

transformação na relação do homem com a natureza, sobretudo na percepção que os seres 

humanos tinham desta e dos problemas ambientais. Seguiram-se discussões a respeito do 

modelo de desenvolvimento e crescimento econômico predominante desde a Revolução 

Industrial. 

É afirmado por Lago e Pádua (apud CAMARGO, 2003: 44) que essas discussões 

só se intensificaram no século XX, pelo fato de os grandes problemas ambientais relacionados 

à poluição industrial alcançarem as classes mais favorecidas, pois esta afetava inicialmente 

mais as classes dos trabalhadores. 

Outra contribuição da discussão da problemática ambiental é a incorporação do 

marco ecológico ao processo de decisões governamentais que constitui uma necessidade 

biológica para a própria manutenção dos sistemas naturais que tornam possível a vida (CIMA, 

op cit: 14). 

A década de 1950 marca o início da preocupação ecológica na comunidade 

científica, diante dos efeitos devastadores das duas grandes guerras mundiais. 

No final da década de 1960, critica-se o modo de vida e discute-se acerca das 

relações entre meio ambiente e desenvolvimento, e as principais limitações do modelo de 

desenvolvimento predominante, por este atender às necessidades humanas apenas de forma 

parcial e ainda degradar os recursos ambientais. Essas discussões seguem por toda década de 

1970. 

Nos anos 1980 é introduzida e amplamente divulgada a concepção de 

desenvolvimento sustentável, que se revelou uma nova maneira de perceber as soluções para 

os problemas globais, incorporando não apenas a degradação ambiental, mas  também, 

dimensões sociais, políticas e culturais., tendo o meio ambiente como um autêntico limite de 

crescimento. 

Na década de 1990, é dado um grande impulso em relação à consciência ambiental 

na maioria dos países e, em especial, no setor produtivo. 

O século XX foi marcado, segundo Camargo (2003:14), pelo 

 

[...] despertar da consciência ambiental e necessidade de encontrar um equilíbrio 

entre as ações do homem e a preservação do meio ambiente onde vivemos, os 

desafios para o século XXI relacionados à busca de soluções para os nossos graves 

e globais problemas socioambientais serão, contudo, muito mais complexos e 

profundos, uma vez que  já há sinais evidentes de uma crise de insustentabilidade 

ecológica e social que se arma em todo o planeta. 
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Por outro lado, Ângelo (apud CAMARGO, op. cit: 40) 

 

[...] aponta que devemos ter cautela em relação a informações acerca do estado do 

mundo, principalmente com dados estatísticos. O autor ressalta que muitas idéias 

apocalípticas são mitos divulgados por organizações não-governamentais (ONGs) 

ávidas por recursos e pela imprensa sedenta por más notícias. 

 

Benjamin (1993:16) questiona no debate relatado no seu livro que 

 

[...] a imagem de sociedades que se planejam em plena harmonia e tomam decisões 

ecologicamente neutras permanecerá restrita ao terreno da mitologia. De um lado, é 

ingênuo supor que os diferentes países e grupos sociais vão ter seus interesses 

compartilhados pelos princípios do chamado ecodesenvolvimento. De outro, qualquer 

processo de desenvolvimento implica utilizar, modificar e recriar o ambiente, o que, 

aliás, não é mau: muitas vezes a natureza é menos “ecológica” que o homem, no 

sentido ideológico do termo.  

 

O mesmo autor salienta que é inevitável a interferência humana nos processos 

naturais que sustentam a vida. E a maneira de libertar o homem da necessidade de consumir 

recursos naturais para obter uma produção é por meio do desenvolvimento industrial, 

proporcionando um aproveitamento decrescente dos recursos naturais. 

Expressa ainda, que não se produz para satisfazer as necessidades biológicas, mas 

necessidades culturais, que são permanentemente recriadas pela sociedade, sempre em 

direção a um aumento das exigências, que se tornaram ilimitadas. 

Argumenta, também, que a preservação ambiental nos países pobres tem que 

empregar alternativas às atividades de sobrevivência de suas populações que lhes garantam o 

sustento e ao mesmo tempo valorizem o uso racional do ambiente, e essas populações devem 

se tornar, elas mesmas, guardiãs da ecologia (BENJAMIM, op cit.:59). 

Em razão desses debates, nos anos recentes, modelos e teorias a respeito de 

desenvolvimento, apoiados na concepção de desenvolvimento sustentável, que visa a sinalizar 

uma alternativa às teorias e aos modelos tradicionais de desenvolvimento, fazem parte do 

discurso ambiental, pois não tem sentido opor meio ambiente e desenvolvimento, pois a 

qualidade do primeiro é o resultado da dinâmica do segundo (CIMA, op cit.: 19). 

Maurice Strong, secretário-geral de Estocolmo em 1973, define uma proposta de 

desenvolvimento ecologicamente orientado e utiliza a palavra ecodesenvolvimento 

caracterizando uma concepção de alternativa de política do desenvolvimento (BRÜSEKE, 
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apud CAMARGO, op. cit.: 66). Ainda o mesmo autor destaca que foi  Ignacy Sachs quem 

formulou os princípios básicos dessa nova visão de desenvolvimento, que integrava seis 

aspectos: a satisfação das necessidades básicas, a solidariedade com as gerações futuras, a 

participação da população envolvida, a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente 

em geral, a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a 

outras culturas e programa de educação. 

Robert Allen, (apud CAMARGO, op cit: 67) no artigo How to save the world, 

afirma que, ao sumariar o livro The world conservation strategy: living resourse conservation 

for sustainable development, 1980, a expressão desenvolvimento sustentável é divulgada pela 

primeira vez, e dizia que conservação não é o oposto de desenvolvimento, introduzindo, 

portanto, a concepção de desenvolvimento sustentável. 

O Relatório Brundtland (Nosso Futuro Comum), divulgado em 1987, ao 

reconhecer o termo desenvolvimento sustentável oficialmente e declarando o meio ambiente 

como um autêntico limite de crescimento, teve um papel decisivo na sua divulgação. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Rio-92, estabeleceram-se pela primeira vez as bases para alcançar o desenvolvimento 

sustentável em escala global, formularam-se direitos e obrigações individuais e coletivas, no 

âmbito do meio ambiente e do desenvolvimento. Um dos resultados da Rio-92, o documento 

Agenda 21, é sobretudo um plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. 

 

Os desafios do desenvolvimento local sustentável  

 

Segundo Leis (apud CAMARGO, op cit.: 77), o desafio ecológico que enfrenta a 

humanidade consiste em encontrar, em um difícil contexto teórico-prático, as respostas que 

tenham capacidade efetiva para preservar a biosfera e produzir uma relação sociedade-

natureza equilibrada. 

Alguns autores questionam se é possível um desenvolvimento ser sustentável na 

sociedade capitalista sem haver uma transformação radical do modelo de civilização atual. 

Um dos maiores desafios é resolver as maiores divergências atuais, que se 

concentram em quatro pontos principais apontados pela National Research Council (1999, 

apud CAMARGO, op cit.: 79): o que deve ser sustentado; o que deve ser desenvolvido; os 

tipos de relação que devem prevalecer entre o que deve ser desenvolvido e o que deve ser 

sustentado; a extensão do futuro a ser considerado. 
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A Agenda 21 (1995) recomenda a necessidade de modificações no estilo de vida 

para que ele seja menos dependente dos recursos finitos da Terra, criando-se conceitos de 

riqueza e prosperidade capazes de permitir melhorias na vida humana. 

A qualidade ambiental, a qualidade de vida e as preocupações com o futuro da 

humanidade, bem como todas as questões e indagações a estas relacionadas, estão interligadas 

e inseridas nas discussões e concepções sobre desenvolvimento sustentável. Essas percepções 

nas sociedades humanas, porém, diferem amplamente entre si em termos de cultura, qualidade 

de vida e condições ambientais, e na percepção do significado dessas diferenças (Cuidando do 

Planeta Terra, apud CAMARGO, op cit.: 83). 

O relatório Cuidando do Planeta Terra (1991), ressalta também: 

 

[...] a necessidade de um aliança global para que sejam superados os problemas 

sócioambientais e possa ser introduzido o desenvolvimento sustentável em âmbito 

mundial. E que eles sejam pensados por um elenco difuso de atores sociais 

conhecidos como sociedade civil. O papel da sociedade civil deve fortalecer-se em 

todos os níveis mediante a liberdade de acesso a informação ambiental e uma ampla 

participação nas decisões ambientais. Cabendo aos governos oferecer condições 

necessárias para facilitar o direito a todos os estratos sociais de ter voz e ocupar um 

papel ativo na construção de um futuro sustentável. 

 

Sachs (1986) salienta que, ao planejar-se o desenvolvimento sustentável de uma 

sociedade deve-se considerar simultaneamente cinco dimensões específicas de 

sustentabilidade: sociais, econômicas, ecológicas, espaciais e culturais. Sendo assim, a 

viabilidade para a implementação do desenvolvimento de uma sociedade visando à 

sustentabilidade parece ser a constituição de uma diversidade de sociedades sustentáveis, 

conduzidas por diferentes caminhos, respeitando-se as características e realidades específicas 

de cada país, região e localidade. 

Para tanto, é preciso que em cada sociedade haja uma sustentação da teia de 

relações, e não a fragmentação de grupos e indivíduos isolados, caso contrário poderá tornar-

se uma fonte de preconceitos e de atritos (CAPRA, 1996: 235). Ainda sobre a diversidade, o 

mesmo autor ressalta que 

 

[...] se a comunidade estiver ciente da interdependência de todos os seus membros, 

a diversidade enriquecerá todas as relações e, desse modo, enriquecerá a 

comunidade como um todo, bem como cada um dos seus membros. Nessa 

comunidade, as informações e as idéias fluem livremente por toda a rede, e a 
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diversidade de interpretações e de estilo de aprendizagem – até mesmo a 

diversidade de erros – enriquecerá toda a comunidade. 

 

Esses aspectos estão presentes no debate epistemológico em todos os campos de 

especialização científica. De acordo com Flavin (apud CAMARGO, op cit.: 89 e 93), no 

centro das atenções encontra-se hoje o projeto de construção interdisciplinar-sistêmica do 

conhecimento sobre as inter-relações entre sociedade e meio ambiente. E, ainda argumenta 

que uma revolução “econológica” (síntese de economia, sociologia e ecologia) será 

fundamental para resolver os desafios da ampliação das opções humanas, a eliminação da 

pobreza e o equilíbrio da economia humana com os sistemas naturais da Terra. 

A CIMA (op cit.: 22), faz referência ao Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente – PNUMA, quando este assinala que  

 

[...] duas causas básicas da crise ambiental são a pobreza e o mau uso da riqueza: os 

pobres são compelidos a destruir, no curto prazo, precisamente os recursos nos 

quais se baseiam as suas perspectivas de subsistência a longo prazo, enquanto a 

minoria rica provoca demandas às bases de recursos que em última instância são 

insustentáveis, transferindo o custo uma vez mais aos pobres. 

 

Encontrar único equilíbrio talvez seja um dos pontos-chaves do sistema 

socioambiental a ser concebido, afirma Aznar (apud CAMARGO, op cit: 95). 

Capra (1996) porém, salienta que o aumento dos problemas sociais e ambientais 

do mundo tem proporcionado o surgimento de um novo paradigma que pode ser chamado de 

visão holística do mundo ou também visão ecológica. 

Na concepção de Margulis (apud CAMARGO, op cit.: 100) o ser humano não 

influenciará o Planeta, mas somente a civilização humana. Assinala que nenhuma cultura 

humana, a despeito de sua inventividade, poderia acabar com a vida na Terra. Ressalta que 

os seres humanos são apenas uma parte recente de uma gigantesca e antiga totalidade e que a 

Terra sobreviverá às destruições provocadas pelo homem, assim como teria sobrevivido a 

adversidades piores em sua história. Argumenta ainda: 

 

Na minha opinião, a atitude do homem de se responsabilizar pela Terra é cômica – 

a retórica dos impotentes. É o planeta que toma conta de nós, e não o contrário. A 

obrigação moral que presunçosamente nos atribuímos de governar uma Terra 
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instável ou curar nosso planeta doente é uma prova de nossa capacidade de nos 

iludir. Na verdade, temos que nos proteger de nós mesmos. 

 

O desenvolvimento visando à sustentabilidade precisa superar tantos conflitos e 

limitações e adotar a ética de viver sustentavelmente, e também precisa reavaliar os valores e 

mudar o comportamento, com base no respeito pela natureza, nos direitos humanos 

universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. De acordo com a Agenda 21 (op cit: 

7), 

 

[...] é preciso conquistar os corações e as mentes das pessoas para a causa 

ambiental, causa esta que, na verdade, não se restringe a questões exclusivamente 

ecológicas, mas engloba também desafios como a erradicação da pobreza, a 

afirmação global irrestrita dos direitos humanos e a consolidação de paz entre os 

povos. 

 

Um desenvolvimento sustentável em âmbito mundial transcende questões, 

discussões, alianças e decisões puramente políticas. Os entraves - como os culturais, 

científicos, políticos econômicos, sociais, éticos, ideológicos, psicológicos e filosófico-

metafísico - precisam ser enfrentados para alcançar o desenvolvimento sustentável 

(CAMARGO, op cit.:114). Portanto, todos deverão trilhar caminhos diferentes para implantá-

lo, como afirmou Sachs (op. cit: 18) em sua pesquisa sobre o ecodesenvolvimento. 

 

Função da regulamentação pública diante do desenvolvimento sustentável  

 

A CIMA (op cit.: 25), assinala que as bases do modelo econômico vigente foram 

questionadas em razão da crise do petróleo de 1973. Como resposta à política econômica, 

sustentou o crescimento através do endividamento externo, evitando grandes alterações de 

indicadores básicos da economia como as taxas de câmbio, juros e salários reais. 

Um novo paradigma de desenvolvimento proporciona uma revisão das práticas 

atuais de incorporação do patrimônio natural, mediante novas formas de organização social e 

de novos padrões de produção e consumo. Também, deverá conter soluções para os graves 

desequilíbrios provocados pelas situações de pobreza extrema e de iniqüidade 

socioeconômica, e também desigualdade de acesso aos centros de decisão. E, no caso do 

Brasil, o aperfeiçoamento da democracia brasileira, diante da separação entre a sociedade e o 

Estado. 
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Ainda a CIMA (op cit: 159): 

 

A transição para um novo estilo de desenvolvimento pressupõe estratégias bem 

definidas de transformação de setores produtivos essenciais para a economia e o 

bem-estar da sociedade. A atual crise econômica e ambiental pode ser atribuída a 

desequilíbrios resultantes de um modelo de desenvolvimento baseado em processos 

produtivos extensivos em recursos naturais e energia fóssil, percebidos como 

abundantes. 

 

A ciência e a tecnologia trabalham para um entendimento geral dos processos 

ecológicos e seus impactos nas mudanças globais. Pesquisa novos processos produtivos, 

menos dependentes de energia e matérias-primas, de novas fontes de energia e, também, na 

valorização dos recursos naturais. 

A grande diversidade brasileira e a busca de um desenvolvimento sustentável 

proporcionam múltiplos usos do espaço, daí resulta uma melhoria na maneira de harmonizar 

interesses econômicos e ecológicos, requer a elaboração de um zoneamento ecológico-

econômico (SACHS, op cit: 145). 

Outra estratégia importante é a de formação de recursos humanos, da qual resulte a 

universalização do acesso à educação básica e à conscientização da população com respeito 

aos problemas ambientais, incluindo também, a formação de educadores e profissionais dos 

mais diversos ramos da ciência. 

Dentro das recomendações da CIMA (op cit: 168), 

 

[...] para enfrentar os desafios do desenvolvimento sustentável, baseado no novo 

paradigma de organização e administração dos processos de trabalho na indústria, 

agricultura, mineração e serviços, deve ser enfatizada ainda a participação dos 

produtores em decisões que afetem seus destinos e na descentralização sistemática 

do aparelho decisório.  

 

O Estado é responsável, em grande parte, por colocar em prática uma nova gestão 

ambiental. Diante da democracia em que o País se encontra e em decorrência da crise 

financeira, cabe ao Estado, em parceria, de forma descentralizada com maior equidade na 

distribuição dos custos, repartir responsabilidades com o setor privado, organizações não 

governamentais e com a sociedade em geral. 
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A nova gestão deverá também ter visão abrangente, de modo a considerar, de 

maneira indissolúvel, a questão ambiental e a questão do desenvolvimento econômico e 

social. 

A Constituição Federal do Brasil contém princípios descentralizadores em vários 

aspectos, inclusive na política ambiental. 

Consoante as recomendações da CIMA (op cit: 155),  

 

A acumulação, a distribuição e a cidadania constituem processos sincrônicos, forma 

e substância de um mesmo processo histórico. Sendo assim, a evolução econômica 

social e política do país está indicando a necessidade de superar a defasagem entre 

progresso eminentemente político a ser enfrentado através da construção de 

alianças entre os diferentes grupos sociais, de forma a obter a base consensual para 

a necessária reforma das instituições públicas. 

Neste sentido, a participação se confunde com a organização social autônoma. A 

superação institucional colocada pela crise de sustentabilidade do desenvolvimento 

se resume, em nível micro, na democratização social; em nível macro, na 

democratização do Estado. O primeiro supõe o fortalecimento das organizações 

sociais e comunitárias, a redistribuição dos recursos e da informação para os setores 

subordinados, o aumento da capacidade de análise de suas organizações e a 

capacidade para a tomada de decisões. O segundo ocorre através da abertura do 

aparato estatal ao controle do cidadão, da reatualização dos partidos sociais e dos 

processos eleitorais e pela incorporação do conceito de responsabilidade política na 

atividade pública. 

 

Outra estratégia de desenvolvimento sustentável é a superação de uma visão 

exclusivamente dos limites da divisão administrativa (geopolítica) no uso e conservação dos 

recursos naturais e dos espaços sociais. 

Reforçar o diálogo entre o governo e a sociedade contribuirá também para esta 

perceber que os seus problemas cotidianos estão associados à degradação ambiental, e ambos 

se reconhecerem como atores dessa questão.  

É certo que a Educação Ambiental deve ser vista como uma questão inerente ao 

exercício da cidadania, dessa forma, portanto como educação política (CIMA, op cit: 158). 
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3.2 Planejamento do uso e ocupação do solo 

 

Planejamento é um processo de raciocínio de maneira a produzir soluções e 

propostas num processo contínuo de tomada de decisões. 

Tem sido criticado principalmente por Henri Lefebvre, Manuel Castells, David 

Harvey que marcaram poderosa influência no pensamento dos estudos urbanos. 

As críticas se deram diante de uma frustração com os resultados da intervenção do 

Estado, nem sempre capaz de cumprir a promessa de evitar as crises. 

Analisar as possibilidades de ação, refletindo sobre perspectivas, limitações e 

potencialidades, sob um ângulo ideológico de buscar esclarecimentos quanto à escolha e 

otimização dos usos dos meios da mudança social; e refletindo também, quanto aos fins 

escolhidos de maneira democrática cabendo aos intelectuais os esclarecimentos sem ignorar o 

saber local, cuja autonomia precisa ser respeitada, são alguns dos desafios que têm que ser 

enfrentados pelo planejador.  

Outro desafio proposto pela Teoria Geral dos Sistemas em que as ações 

desenvolvidas pelo ser humano em um determinado momento interferem nas atividades de 

outros seres humanos, desencadeando uma reação. No que diz respeito às taxas de 

crescimento populacional, essa reação se refletirá nos espaços de assentamento que poderá ser 

organizado com o planejamento físico-territorial, incluindo também os problemas ambientais, 

já que estão associados aos processos de uso e ocupação do solo.  

 

Planejamento  

 

Como bem exprimiu Carlos Matus (1996 apud SOUZA, 2003: 47): 

 

[...] e planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, não existirá então 

alternativa ao planejamento. Ou planejamos ou somos escravos da circunstância. 

Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro, é aceitá-lo seja 

ele qual for. 

 

Wilheim, (1976, apud NERY, op. cit: 23) afirma que 

 

O planejamento, em geral, constitui-se na preparação para um empreendimento 

qualquer, segundo método, metodologia e procedimentos determinados, uma 

“instrumentação de gradual transformação da realidade”. 
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Zmitrowick (1980, apud NERY, op cit: 23) conceitua planejamento como  

atividade através da qual as pessoas procuram definir e ordenar ações para atingir 

determinados objetivos dentro de uma realidade em constante transformação. 

A definição de planejamento tem se desenvolvido gradualmente, e Rattner (1979: 

8) observa essa evolução ao citar o pensamento de vários autores: 

 

Planejamento é uma técnica, pela qual as habilidades de um conjunto de 

especialistas podem ser aplicadas à análise de um problema, antes que se chegue ao 

momento de tomada de decisão [...] (H. SIMON, 1968). 

Planejamento é o processo de desenvolvimento e de aplicação do conhecimento e a 

inteligência na solução de nossos problemas [...] (CH. BANARD,1948). 

Planejamento é um processo sistemático e seqüencial de solucionar problemas, 

realizados por agentes e/ou organizações sociais, em um ambiente específico. Este 

processo implica estratégias capazes de produzir resultados específicos e 

desejáveis. Estas estratégias, por sua vez, são elaboradas por mecanismos da 

inteligência, capazes de diagnosticar e aprender, enquanto sujeitos a obstáculos [...] 

(L. RODWIN, 1970). 

 

Vários tipos de planejamento podem ser identificados dependendo dos objetivos 

que se pretende atingir. Um tipo é o integrado, que tem como objetivo articular os planos 

setoriais com os globais e os planos locais com o regional e nacional. Outro tipo é o 

planejamento urbano, cujo objetivo é o planejamento de uma cidade ou parte desta, sob a 

ótica global ou setorial (NERY, op cit: 26).  

Planejar é imaginar o futuro, antecipando acontecimentos na construção de 

cenários, fazendo um prognóstico flexível. O planejamento é, ao mesmo tempo, necessário e 

inesperado, considerando-se que a história é uma mistura complexa de determinação e 

indeterminação, de regras e de contingências, de níveis de condicionamento estrutural e de 

graus de liberdade para a ação individual, em que o esperável é, freqüentemente, sabotado 

pelo inesperado (SOUZA, op cit: 50).  A história é, para usar os termos do filósofo Cornelius 

Castoriadis (1975, apud SOUZA, op cit: 51), um processo de autocriação da sociedade, ou 

seja, onde uma verdadeira criação  ex nihilo de significações imaginárias sociais tem 

constantemente lugar, indo além de uma simples “auto-organização” no sentido das ciências 

naturais.  
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Planejamento é, portanto, um processo de raciocínio, devendo-se enfrentar, de 

maneira criativa, as situações que se apresentam. Como escrito por John R. P. Friedmann 

(1960, apud ALMEIDA et al, op cit: 13): 

 

O planejamento não se interessa por sonhar utopias vãs, distanciadas da ação 

corrente; não chega às decisões de rotina, nem resoluções apressadas. O 

planejamento difere da lei, da política, da administração. Não obstante, ele deverá 

estar estritamente associado aos três para o fim de desempenhar suas tarefas. 

 

Para  Rattner (op cit:7), falar em planejamento pressupõe que, do ponto de vista 

histórico, está relacionado com os processos de industrialização e foi desenvolvido como um 

instrumento útil e racional de controle social, visando a eliminar as incertezas e os riscos. 

São identificadas por Almeida et al (op cit: 14), duas linhas de planejamento:  

 

[…] uma linha, chamada de demanda, estuda a problemática econômica e social da 

população e define os objetivos a alcançar; a outra, denominada oferta, examina as 

características do meio em que se desenvolve a atividade humana, definindo as 

possibilidades atuais e potenciais de satisfazer a demanda. 

 

O poder público considera o planejamento uma técnica de tomada de decisão onde 

se definem os objetivos específicos e os meios para realizá-los para atender as aspirações das 

populações legitimando os programas para sua realização. É um instrumento de intervenção 

nas relações entre diferentes grupos e forças de pressão. Quanto ao papel do Estado, Souza 

(op cit: 29) adianta que, embora a lógica da ação do Estado, em uma sociedade capitalista, 

tenda a ser a da reprodução da ordem vigente, isso não precisa ser sempre uma verdade; 

aquilo que é verdade “no atacado”, ou estruturalmente, não é, necessariamente, sempre 

verdade “no varejo”.  

Ainda o mesmo autor (op cit: 30) observa que a intervenção estatal, em geral, nem 

sempre capaz de cumprir a promessa implícita, de espírito keynesiano, de evitar as crises e, 

por assim dizer, salvar o capitalismo de si próprio e um enfraquecimento das bases materiais 

do planejamento típico dos welfare states dos países capitalistas centrais: o crescimento 

econômico e a capacidade de investimento e regulação do Estado, causaram certa frustração 

com os resultados obtidos e com as críticas ao planejamento. Na esfera do poder público, o 

planejador tem que atender às aspirações e necessidades da população e às intenções dos 

políticos, o que ficará claro com o peso que dará aos fins e aos meios. 
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A implantação do planejamento para solucionar os problemas só alcançará sucesso 

se houver flexibilidade nas decisões e participação de todos os envolvidos.  

Vale destacar, também, que o planejamento deve estar orientado para criar 

atrativos locacionais sem que ao mesmo tempo dilapide o patrimônio natural e cultural, e, 

portanto, que oriente os diversos setores e articule as diferentes ações (saneamento, transporte, 

habitação, dentre outras). 

É preciso, pois, um planejamento concebido diretamente como um instrumento de 

sustentabilidade pois seu objetivo seria a melhoria da qualidade de vida da comunidade, 

tornando o ambiente mais saudável, através do ordenamento proposto de forma participativa. 

 

Planejamento participativo 

 

As contribuições de Rattner (op cit:10) relacionadas às técnicas de pesquisas de 

população herdadas dos sistemas tradicionais de planejamento afirmam que tiveram pouco 

sucesso e foram, no entanto incapazes de resolver a questão da participação das 

comunidades que foram solucionadas de maneira significativa a partir da década de 50 nos 

Estados Unidos e de forma mais notável com o Advocacy Planning, preconizado por Paul 

Davidorff, e no Brasil com uma possível contrapartida – o Planejamento Participativo, de 

Seno Cornely:  

 

[...] em que os profissionais pleiteiam e defendem a causa dos pobres e 

desprivilegiados perante as autoridades governamentais, mediante planos 

orientados pelas e para as necessidades das camadas menos afortunadas da 

população (RATTNER: op. cit: 10). 

 

Para o mesmo autor, Davidorff  não era favorável ao plano de consenso, e sim à 

pluraridade de planos que atendesse aos interesses das minorias da população urbana. Sendo 

o planejador um advogado da causa de seus clientes dos espaços urbanos. E Cornely defendia 

a necessidade do plano consenso em que uma minoria decida em benefício de uma maioria. 

As duas escolas apresentam falhas por não resolverem as grandes questões urbanas 

por privilegiar ou a maioria ou a minoria e, também, por não considerarem a identificação da 

concepção de espaço urbano pelos próprios usuários. 
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O planejamento, como instrumento de controle social e de manipulação das  

massas por meio da burocracia político-administrativa em vários níveis, continua sendo 

questionado.  

Seja como for, o modo de decisão é mais importante do que a natureza da decisão. 

No entender de Rattner, o resultado final não será necessariamente diferente da que poderia 

ser desenhada de improviso por um arquiteto, se a organização do espaço fosse decidida após 

um processo participativo. O importante é ter o processo de decisão permitido organizar 

progressivamente um consenso entre os cidadãos diretamente envolvidos. 

Também observa Souza (op cit: 53):  

 

A autocriação da sociedade e, nesse contexto, a produção do espaço urbano deve, o 

mais possível, se dar como um processo no qual tomam parte indivíduos livres e 

lúcidos, o que depreende um olhar crítico sobre a tutela dos indivíduos por algo 

como um aparelho de Estado e sobre as usuais intransparências e dimensões 

autoritárias das relações de poder nas sociedades capitalistas. 

 

A baixa capacidade regulatória e de investimento em que o Estado se encontra 

permite que a descentralização e flexibilidade do planejamento seja uma necessidade 

econômica e política, e não somente ideológica. O planejamento de cima para baixo e a falta 

de flexibilidade constituíram as principais críticas ao planejamento exclusivamente técnico. 

A interação, a comunicação e o diálogo permitem que a população adquira 

autoconfiança e capacidade de encontrar soluções adequadas aos seus problemas. Deixando 

de ser um fardo muito pesado para o processo técnico do planejamento e considerado como 

um fator de perturbação do sistema ou do processo, que deve ser mantido afastado, para que 

os especialistas possam executar suas tarefas sem interferências “perturbadoras” 

(RATTNER. op cit: 11). 

Rattner (op cit: 13) acredita que o primeiro passo é a população se sentir 

estimulada a participar na formulação dos objetivos e na definição dos meios para sua 

realização e, também, ter acesso ao poder decisório e ao conhecimento científico e 

tecnológico para traçar os planos e caminhos de seu destino.  

Jungk (apud RATTNER op. cit, 195) clama por: 

 

[...] um mundo mais humano, democrático, e mais participativo, em que as idéias e 

os sentimentos de todos – operários, donas de casa ou jovens contestadores – 

seriam integrados em discussões e planos de ação. Fazendo as pessoas pensarem e 
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agirem de um modo participativo e democrático, gerando uma atmosfera de 

cooperação, igualdade e responsabilidade. Os homens seriam mais importantes que 

as propriedades. 

 

Almeida et al (op cit: 81) também acreditam que a ética da sustentabilidade deve 

ser desenvolvida por meio de diálogo.  

Chadwick (1973: 354) acredita que 

 

[…] si realmente el planeamiento tiene algo que ver con los individuos, es esto lo 

primero que debemos reconocer: ni siquiera los regimenes más autoritarios pueden 

suprimir la opción social, puesto que también ellos están sujectos a las leyes de la 

variedad y del comportamiento del tipo de feedback. Serán los individuos quienes 

se encarguen de optimizar para su propio beneficio y esto es en definitiva lo que 

suponen los sistemas de feedback. 

 

O processo participativo revela os valores de uso vernáculo, que são resultados da 

utilização constante do espaço pelos habitantes. Isso é o que Pierre Sansot (apud LACAZE, 

1993: 18) chama de microrritualização, fontes de prazer e de sentimentos de pertencer 

importantes na afetividade desses habitantes. Portanto, qualquer intervenção brutal ou mal 

preparada nesse espaço destrói ou desperdiça esses valores de uso vernáculo acumulado pelos 

habitantes. 

Almeida et al (op cit: 51) acrescentam que a formulação de programas de 

desenvolvimento obedece ao ordenamento territorial que exige, como tópico indispensável, a 

identificação e o conhecimento dos espaços geográficos ou zonas ou regiões, em razão das 

opções de sustentabilidade ecológica, econômica e social. 

Lacaze (op cit: 45) enfatiza a idéia de que a definição na prancheta de um “estado 

futuro desejável” pouco garantia que a evolução futura da cidade considerada se realizasse de 

fato no sentido desejado, quando, nos anos de 1960, se desenvolveu a planificação estratégica. 

Do ponto de vista metodológico, a planificação estratégica consiste na 

transposição, para o campo do urbanismo, dos métodos na análise de sistemas. Baseia-se na 

hipótese de que uma aglomeração urbana pode ser considerada um sistema, sistema que 

consiste de vários subsistemas que mantêm relações entre si estáveis e duráveis. Introduziu a 

duração e os atores como dimensões fundamentais do urbanismo que enriquecem a visão do 

problema e busca maior aproximação com a realidade.  
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Até o início dos anos de 1960, os planos de urbanismo contentavam-se em definir 

um estado futuro desejável sem considerar os meios para passar do estado atual a esse estado 

futuro e o adotando como definitivo.  

A prática do planejamento estratégico consiste na escolha do perímetro da área a 

ser estudada, que deve englobar uma área geográfica pertinente ao problema, divisão em 

setores mais homogêneos, coleta de dados que definam as características locais, formulação 

de um modelo explicativo e sua validação, elaboração de hipóteses a serem testadas, 

acompanhamento por um comitê diretor formado por uma equipe permanente pluridisciplinar 

e identificação dos responsáveis pelo acompanhamento. 

Essa prática de urbanismo participativo deu origem ao advocacy planning nos 

países anglo-saxônicos.(LACAZE, op.cit: 57). A crítica popular reinvidicava o poder, pois 

não admitia que eles distantes e inacessíveis pudessem tomar decisões que influenciassem seu 

modo de vida sem lhes pedir a opinião. 

Os modos de planejamento anteriores baseiam-se em sistemas de valores abstratos 

que dependem quer da estética arquitetural quer da racionalidade técnico-econômica e 

acessíveis a pessoas de nível superior e com experiência nas questões relativas ao urbanismo. 

O urbanismo participativo afirma que apenas o espaço tal como é vivido e 

percebido pelos habitantes constitui a verdadeira harmonia das várias vocações do espaço. A 

definição de um sistema de valores passa pela noção de valores de uso vernacular, onde a 

importância central está na afetividade que o espaço pode trazer a cada um dos habitantes 

considerados na realidade de suas percepções. Trata-se de levar em conta e de valorizar a 

soma dessas gratificações próprias a cada um dos habitantes envolvidos. 

Considera, também, as noções de tempo e das necessidades. No que diz respeito ao 

tempo, registra-se um retorno à temporalidade mais imediata. As necessidades aparecem mais 

como expressão de uma dinâmica social permanente e esporádica de como uma sociedade 

local se relaciona ou deseja se relacionar com o espaço em que vive; e será definida de acordo 

com a dinâmica local de iniciativas individuais ou de grupos. 

O processo participativo consiste em informar; em ampliar os procedimentos 

regulamentares para neles introduzir consultas em que cada cidadão emita sua opinião ou 

sugira qualquer modificação que lhe pareça judiciosa, e em aceitar a partilha do poder de 

decisão. 

Ocorre, pois, que a intervenção não é mais imposta, mas concretiza um projeto que 

amadureceu no debate coletivo e foi, portanto, assumido pelos habitantes envolvidos. 
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E o papel do urbanista muda de natureza com relação ao que seria válido em 

outros tipos de métodos. Fazer falar, por conseguinte, é mais importante do que explicar. 

Aproxima-se, pois de uma maiêutica: ele não é portador de um projeto definido a priori por 

seu programa ou por sua forma arquitetônica, é encarregado de incitar  um conjunto de grupos 

sociais a darem à luz um projeto que de início não existe necessariamente ou que só se 

manifesta por preferências vagas e na maioria das vezes mais pelas recusas do que por 

vontade explícita. 

A participação estimulou, portanto, uma transformação metodológica profunda, 

tanto pela inversão do sistema de valores de referência quanto pelas implicações que dela 

resultam na organização prática dos processos de estudo e organização. 

As características metodológicas da participação acarretam limites de sua área de 

pertinência: aplica-se com maior facilidade aos pequenos problemas, ou seja, de ordem local, 

que aos grandes, pois o número de envolvidos é restrito e mais fácil será obter uma 

intervenção real dos interessados, tanto por motivos práticos quanto porque os assuntos a 

debater lhes são mais acessíveis e mais familiares. 

As contribuições importantes: a atenção dada aos valores de uso vernacular, a 

utilização da duração da fase de estudos para realizar uma apropriação preliminar do projeto, 

e a aceitação do caráter aleatório de uma conduta realmente aberta constituem aquisições de 

alcance muito geral que podem melhorar a execução de todos os processos de estudo e de 

realizações. 

Além dos aspectos práticos, abriram-se perspectivas ao papel respectivo dos 

diversos campos disciplinares no domínio do urbanismo. As ciências humanas, por exemplo, 

são indispensáveis a todos os especialistas, a partir do momento em que se decide renunciar 

ao método de tomada de decisão centralizada. 

Instrumentos jurídicos e procedimentos administrativos destinados a permitir a 

passagem das intenções à execução devem acompanhar o método de estudo e um dos 

principais instrumentos é a política fundiária quando se trata de organizar o crescimento 

espacial de uma aglomeração. 

A concorrência para a ocupação nos melhores lugares decorre da utilidade 

econômica e de motivos de prestígio. Disto resulta o acúmulo de rendas. 

O poder de decisão para resolver os problemas de uma aglomeração tem que ser 

praticado por uma equipe multidisciplinar. Já que visa maximizar os interesses sociais, uma 

aglomeração se constitui um acúmulo de desafios econômicos, sociais, políticos, culturais. 
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Portanto é uma condição essencial de um tratamento profissional dos problemas de 

ordenamento territorial.  

Implica uma vontade de saber que se baseia no princípio de dúvida sistemática 

característica de qualquer conduta científica. A eficácia do grupo depende do domínio real de 

cada membro em sua profissão. Depende também de um conhecimento mínimo das outras 

lógicas profissionais e da aceitação de um trabalho coletivo; e, talvez, até aprender a 

modificar seu ponto de vista para participar de uma otimização. 

Rattner (op. cit:181) salienta que a tendência da futurologia contemporânea visa a 

conhecer e prever, uma aspiração tão antiga quanto à própria humanidade. Desde o oráculo de 

delphos, os profetas bíblicos, os movimentos messiânicos da época do Império Romano, 

sempre procuraram projetar a imagem de uma sociedade perfeita 

A elaboração de cenários encara o futuro como resultado de decisões conscientes, 

a serem alcançadas por meio de comunicação e interação. Sobre os pontos de vista 

conflitantes, Galtung (1970 apud RATTNER, op cit: 198) sugere uma pesquisa dirigida ao 

futuro dividida em pesquisa de valores para determinar os valores básicos do sistema e as 

conclusões para melhor realizá-los; pesquisa de tendências para estabelecer as tendências do 

sistema, e a análise das relações entre tendências e valores. 

A constituição de um futuro comum requer que se preserve não apenas o ambiente 

físico e biológico, mas também a memória social e antropológica, defendendo-se a 

diversidade como valor e impedindo a construção de um mundo homogêneo, racionalmente 

trágico. É a dimensão da tolerância, implicitamente presente na ecologia, que se baseia no 

respeito a todos os seres vivos e na solidariedade com as futuras gerações. Caso se consiga 

respeitar verdadeiramente todos os viventes, talvez fique mais fácil respeitar-se também os 

semelhantes. É a uma nova ética a que se está referindo. (BENJAMIN, op cit:143). 

Muita coisa já se fez: há mudanças visíveis no estilo de vida de grandes segmentos 

sociais, a responsabilidade empresarial tem mudado, as legislações se tornaram mais 

rigorosas, a questão ambiental ganhou forte impacto nos sistemas políticos, multiplicam-se as 

agências especializadas, pesquisa-se e conhece-se mais. (BENJAMIN, op cit: 144). 

A luta ecológica, porém, não consegue impedir que se renovem os velhos traços 

que sempre determinaram a exclusão: o aumento da dependência, o controle da alta 

tecnologia e da capacidade de inovação, a homogeneização artificial dos padrões de produção 

e consumo, a internacionalização da economia sob o controle de empresas oligopolistas e 

assim por diante. 
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A democratização e o surgimento de instâncias de igualdade social representa um 

processo conflitivo e complexo. A crise da civilização não está localizada entre o homem e a 

natureza. Produz-se dentro de uma ordem cultural, no seu ambiente, historicamente 

construído e evolui segundo a lógica de estruturas sociais que não são acessíveis à análise 

ecológica. (BENJAMIN, op cit:158). 

 

Planejamento do uso e ocupação do solo  

 

Historicamente, a segunda metade do século XVIII marca a gênese do pensamento 

sobre a cidade, contudo o urbanismo clássico consolida-se no século XIX, e no século XX 

ocorre o início do planejamento urbano acompanhado do planejamento regional ditado pelo 

modelo de desenvolvimento econômico. E eles irão influenciar a concepção do planejamento 

físico – territorial, que se conhece atualmente (NERY, op cit: 81). 

No século XVII acontece uma revolução científica com a instituição de uma visão 

mecanicista à natureza, tendo como representantes Francis Bacon, Isaac Newton e René 

Descartes. Como está identificada em Almeida et al (op cit: 10) separa sociedade de espaço, 

corpo de mente, razão da emoção e homem da natureza. 

A Revolução Industrial marca o início do pensamento urbanístico moderno, diante 

das mudanças radicais acarretadas na sociedade, no espaço e no modo de pensar a cidade. 

Com o advento da Revolução Industrial ocorre uma ruptura com o modo de 

produção anterior, aceleram-se as transformações econômicas, sociais, políticas e culturais, 

em decorrência de um crescimento acelerado de assentamentos inadequados, desenvolvidos 

em torno das fábricas e dilapidação dos recursos naturais e implementação de processos 

industriais poluidores. Como conseqüência, as cidades tornaram-se insalubres provocando, na 

virada do século XVIII, uma reação de biólogos, médicos e sanitaristas para que os governos 

assumissem a tarefa de saneá-las. 

A evolução da teoria e prática do urbanismo, na análise de Choay (1979, apud  

NERY, op cit: 82), se dá em dois períodos,  o pré-urbanismo e o urbanismo. O primeiro, a 

cidade ideal é aquela anterior à Revolução Industrial e o segundo, a cidade ideal seria 

alcançada através da tecnologia. 

R. Owen, C. Fourrier, V. Considérant, Proudhon e Benévolo, 1981, Choay, 1979, 

Harouel, 1990 e outros (apud NERY, op cit: 83) apontam como principais características do 

pré-urbanismo os espaços abertos, compostos por áreas verdes ou pela ausência de mobiliário 
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urbano, significando higiene. E a natureza, também, simboliza nostalgia e faz oposição à 

cidade. 

Lacaze (op cit: 12), via o urbanismo como uma perspectiva de exercer um poder 

que modifique o espaço territorial, munido, assim, de uma vontade política. 

O IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna - CIAM, realizado em 

1933, cujo tema é a Cidade Funcional, define: 

 

 O urbanismo se destina conceber regras necessárias para garantir aos cidadãos 

condições de vida capazes de salvaguardar não somente sua saúde física, como 

também sua saúde moral e a alegria de viver que dela deriva. 

 

Nesse mesmo congresso, um grupo internacional de arquitetos finaliza a Carta de 

Atenas; é um documento que define as bases do planejamento territorial moderno, amplia o 

conceito de urbanismo e incorpora-o nas funções de governo inspirado no pensamento da 

corrente funcionalista do urbanismo, induzia a um rígido zoneamento – trabalhar, circular, 

habitar e recriar  (BIRKHOLZ, 1980, apud NERY, op cit: 86). Nela se encontra o conceito de 

planejamento: 

 

Em um sentido amplo, planejamento é um método de aplicação, contínuo e 

permanente, destinado a resolver, racionalmente, os problemas que afetam uma 

sociedade situada em determinado espaço, em determinada época, através de uma 

provisão ordenada capaz de antecipar suas ulteriores conseqüências. 

(FERRARI,1979: 3). 

 

É importante observar que o urbanismo clássico considera o espaço isoladamente, 

idealizando para isso a sociedade(NERY, op cit: 26). E, ele começa, então, a ser questionado 

quanto aos modos de utilização do espaço e a chegar a uma situação julgada preferível, como 

definiu Pierre Merlin (apud LACAZE, op cit:12). 

Tomando emprestada a definição de Jean-Paul Lacaze. que decidir o que fazer ou 

não fazer e onde, desencadeia uma lógica dos negócios públicos, a decisão consiste na 

repartição entre as vantagens e os inconvenientes entre os habitantes. Segundo o mesmo autor 

(op cit:17), 

 

O método de estudos de urbanismo mais refinado nada poderá fazer além de 

identificar com precisão as vantagens e os inconvenientes que resultarão das 

decisões consideradas para cada uma das categorias de cidadãos envolvidos. 
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Ainda Lacaze (op.cit:17),  

 

[...] para que a tomada de decisão não seja uma arbitragem política, tem que se 

reforçar o caráter democrático com uma ampla informação do público que traga 

clareza ao exercício do poder; e uma organização de contrapoderes capazes de 

interferir nos processos para limitar o caráter discriminatório que uma decisão em 

segredo poderia adquirir. O processo de investigação e de estudo de impacto sobre 

o meio ambiente traduz em termos administrativos os princípios de clareza e de 

organização de contrapoderes aplicados aos processos de decisão. 

 

Na década de 1920, o  urbanismo modernista alcança o auge, tendo como seu 

principal representante Le Corbusier, cujo objetivo é a modernização das cidades, atendendo 

o capitalismo e adaptadas à era industrial. Para Le Corbusier (apud SOUZA, op cit: 129), o 

equilíbrio da sociedade é uma questão de construção. Concluímos com esse dilema 

defensável; arquitetura ou revolução. 

A funcionalidade de zoneamento de uso e ocupação do solo proposto pelo 

urbanismo moderno é o que faz com que ele sobreviva até hoje. 

O aparecimento de novas áreas das ciências, no início do século XX, contribui 

com teorias e metodologias para a questão urbana. Constata os limites e dificuldades do 

urbanismo clássico e diversifica as abordagens e proposições. A multidisciplinaridade é 

oposta à especialização do urbanismo. As disciplinas Sociologia, Psicologia, Geografia e 

Antropologia marcaram a evolução das teorias urbanísticas. 

O planejamento por ser um sub-ramo científico social aplicado, deve ter um 

caráter interdisciplinar. 

 

A complexidade do campo do planejamento depende de conhecimentos de ordem 

econômica, política, cultural, legal e ambiental. O modo mais razoável de se 

minimizar os efeitos do condicionamento imposto pelo fracionamento disciplinar 

parece residir na complementação da formação dos profissionais (arquitetos e 

cientistas sociais) envolvidos, ao mesmo tempo em que lhes incute uma visão 

crítica a propósito da divisão do trabalho acadêmico em vigor e se lhes desperta a 

consciência para a relevância do diálogo interdisciplinar (SOUZA, op cit; 100). 

 

Continuando Souza (op cit: 58) também afirma que planejamento urbano sugere 

um contexto mais amplo que aquele representado pelas expressões urbanismo e desenho 

urbano, ou seja, o urbanismo ou o desenho urbano está incluído no planejamento urbano e 
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que tem como objetivo principal o desenvolvimento urbano que visa à melhoria da qualidade 

de vida e o aumento da justiça social.  

O planejamento físico-territorial adotado no Brasil corresponde, segundo Souza 

(op cit: 123), àquele que os anglo-saxões denominam blueprint plannig. Ele se preocupa com 

o traçado urbanístico, com as densidades e com o uso do solo e é concebido a partir da 

projeção de um cenário futuro desejado que deverá ser alcançado seguindo as diretrizes e 

metas preestabelecidas. 

Investigando o referencial teórico, a Carta de La Tourrette-Rhône, elaborada em 

1953, estabelece o planejamento territorial como 

 

[...] um processo de ação permanente, onde a valorização de uma zona é função do 

seu equilíbrio interno e de sua inserção em áreas maiores, onde a delimitação das 

unidades depende de fatores geográficos, econômicos, demográficos e étnicos. Com 

isso passa a conclamar a participação e a extensão do planejamento territorial em 

escalas nacionais e transnacionais (ALMEIDA et al, op cit: 37). 

 

Observa-se que o planejamento territorial é considerado como instrumento de 

ordenamento espacial para a cidade ideal, em termos de localização de atividades e 

equipamentos, conforme se evidencia na conceituação de Birkholz (1980, apud NERY, 1992: 

27): 

 

O objetivo do planejamento territorial é criar pela organização racional do espaço e 

implantação de equipamentos apropriados, as condições ótimas de ocupação da 

terra e as situações mais convenientes ao desenvolvimento humano de seus 

habitantes.  

 

Já para Ronca (1980, apud NERY, op cit: 27), o planejamento físico é sinônimo de 

territorial, e 

 

[...] pode ser entendido como processo pelo qual obras materiais, que devem ser 

construídas num território, são ordenadas e previstas, em função de um 

planejamento econômico e social, sempre dentro de uma visão global e integrada. 

 

Jacobs e Gans (apud SOUZA, op cit: 125), na década de 1970, começam a criticar 

- principalmente os humanistas - o planejamento físico-territorial por se tratar de um 
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planejamento regulatório onde o Estado usa de seus poderes de controle e disciplinamento da 

expansão urbana e do uso da terra. 

Atualmente, é proposto que o conceito de planejamento territorial inclua os 

aspectos ambientais, devendo envolver os aspectos econômicos, sociais, físico-territoriais, 

ecológicos e administrativos, não se limitando à simples ordenação e equipamento do espaço 

(MOTA,1999:22). Tornando o conceito de planejamento territorial mais complexo, 

abrangente e integrado. 

Um planejamento com base na concepção do desenvolvimento sustentável, assim 

entendido é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade 

de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades (Comissão Mundial sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento “Nosso Futuro Comum”). 

Grinover  (1989, apud NERY, op cit: 30), chama a atenção para o fato de que os 

planejadores, urbanistas, arquitetos, engenheiros e outros profissionais estão preparados 

cientifica e tecnologicamente para a inclusão da questão ambiental. 

A crise ecológica, porém, não pode ficar de fora de uma reavaliação dos 

procedimentos do planejamento físico - territorial, já que é instrumento de intervenção nos 

ecossistemas. 

No documento da Agenda 21 (BRASIL, 1997), que resultou da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como Rio-92, 

Eco-92 ou Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, o desenvolvimento 

sustentável coloca o crescimento econômico e social duradouro, de forma eqüitativa, e que 

não destrua o patrimônio natural das nações ou provoque desequilíbrios ecológicos 

(Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento). 

O Capítulo 7 da Agenda 21, que cuida da Promoção do Desenvolvimento 

Sustentável dos Assentamentos Humanos, contém o programa Promover o planejamento e o 

manejo sustentável do uso da terra, cujo objetivo é atender às necessidades de terra para o 

desenvolvimento dos assentamentos humanos mediante um planejamento físico e um uso da 

terra ambientalmente saudáveis. 

O Capítulo 8 refere-se à Integração entre Meio Ambiente e Desenvolvimento na 

Tomada de Decisões e conta com o programa Integração entre o meio ambiente e 

desenvolvimento nos planos políticos, de planejamento e manejo, com o objetivo geral de 

melhorar ou reestruturar o processo de tomada de decisões de modo a integrar plenamente a 

esse processo a consideração de questões socioeconômicas e ambientais, garantindo, ao 

mesmo tempo, uma medida maior de participação do público. 
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Por sustentabilidade, Platt (1994 apud NERY, op cit: 30) entende que consiste 

 

[...] na proteção e restauração das características e processos biológicos 

remanescentes dentro da própria comunidade urbana, e também no impacto das 

cidades nos recursos terrestres, aquáticos e atmosféricos da biosfera, com os quais 

ela se mantém e nos quais ela causa efeitos nocivos. 

 

Mcharg (1997 apud NERY, op cit: 30) afirma que nós vivemos em um mundo 

físico, um mundo biológico e um mundo social, devendo nossas ações sempre considerar 

todos eles.  

De acordo com Roelofs (apud NERY, op cit: 30), cidade verde ou ecocidade é a 

que em seu planejamento considera a conservação dos recursos naturais, a redução dos 

resíduos,  a redução das substâncias tóxicas, a justiça social, o processo participativo, a 

saúde e a vitalidade cultural. 

Como afirma Monosowski (1989, apud NERY, op cit: 31), em relação a certas 

áreas do território onde os recursos naturais se tornaram bens escassos, a ordenação do 

território adquire então uma importância crescente dentre os instrumentos de uma política 

preventiva dos impactos sobre o meio ambiente. 

Outra contribuição foi dada pelo professor Donald Appleyard (apud 

RODRIGUES, 1986), com o seu modelo para tomada de decisões para o planejamento e 

desenhos urbanos que traz inicialmente o conhecimento das atividades da população seguido 

da sua percepção das transformações ambientais provocadas por essas atividades 

E Rodrigues (op cit: 29) também acredita que o planejamento interativo dos 

indivíduos de uma sociedade e com o próprio lugar está em um permanente processo de 

ordenamento e reordenamento físico pari passu com o processo de transformação social por 

negociação de suas conquistas: 

 

Isso pode ser observado nas próprias estruturas municipais que poderão se 

flexibilizar para administrar a dinâmica de um “sistema de planejamento físico e 

implantação de planos urbanísticos” através de conselhos (decisão colegiada sobre 

planos e recursos), secretarias de urbanismo e meio ambiente (implantação das 

decisões tomadas), secretaria de obras e serviços públicos (execução das obras e 

serviços propostos nos planos) e a legislativo (permanente reavaliação e revisão da 

legislação e fiscalização de sua aplicação). 
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Almeida et al (op cit: 39) reforçam o planejamento participativo que considere os 

aspectos socioeconômicos, as contradições do sistema e as questões ambientais, pois, no 

planejamento participativo, a coletividade torna-se inerente ao planejamento, especialmente 

no caso da instância municipal e do planejamento urbano. E , essa coletividade tem que ter 

acesso a mecanismos eficazes para influenciar a condução da máquina pública, ter acesso 

aos meios de comunicação e dispor de informações. 

Esse entendimento reforça a abordagem da gestão ambiental no planejamento 

participativo, onde a questão ambiental passa a fazer parte das políticas públicas gerais e 

setoriais de desenvolvimento e o modelo de desenvolvimento, por contemplar a questão 

ambiental, de forma a permitir a participação da sociedade nas tomadas de decisões, nas 

discussões dos problemas e na fiscalização do cumprimento das ações, reforçando o 

pensamento de Almeida et al (op cit:40): 

  

O planejamento ambiental é um processo de tomada antecipada de decisões, 

relativo a um conjunto de problemas interdependentes resultantes da produção 

social do espaço, significa que este planejamento se dá num contexto em constante 

mutação, caracterizado por um alto grau de incerteza, cuja antecipação de definição 

de ações a serem realizadas implica o estabelecimento de um equilíbrio dinâmico 

entre compromisso e flexibilidade. 

 

Planejamento físico – territorial e meio ambiente  

 

O homem pode minimizar sua intervenção que provoca alterações ambientais no 

meio ambiente, adotando um planejamento físico-territorial que considere os aspectos 

ambientais. O estudo da pesquisa do referencial teórico mostra que na análise do 

planejamento, até bem pouco tempo, os recursos naturais deveriam suprir infinitamente as 

necessidades básicas humanas de habitação, trabalho, circulação e lazer (MOTA op cit: 99).  

Observa-se que os problemas proporcionados por esse tipo de planejamento que não 

considerava os meios físico, biótico e antrópico, causaram degradação dos recursos naturais. 

O planejamento físico-territorial é um instrumento da relação sociedade-natureza 

mediante a definição do uso e ocupação do território, podendo referendar e muitas vezes 

incentivar a degradação dos ecossistemas. 

O ordenamento do espaço físico deve ser resultado da conservação dos recursos 

naturais, fazendo uso apropriado do meio ambiente, mantendo sua qualidade e seu equilíbrio, 

proporcionando qualidade de vida aos seus atuais e futuros habitantes. Para tanto, deve ser 
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planejado e implementado de forma integrada, como a conservação do solo, da água e do ar, 

bem como o controle dos recursos de valores paisagístico, ambiental e cultural. 

Nos processos interativos homem-natureza, David DREW (1986:14) afirma que o 

ambiente pode influenciar o processo de urbanização e este pode provocar modificações no 

meio ambiente. Desse modo, esses impactos ambientais deverão ser previstos. 

Pode-se dizer que a Geografia como a Topografia tem um papel decisivo na 

análise urbanística: A proporção dos elementos água e terra, seja estimada em superfície, [...] 

cria atitudes mentais que logo se inscrevem nas empresas e encontram sua expressão na 

casa, na vila ou na cidade (Carta de Atenas, 1964: 9); ajudam a reconhecer os recursos do 

solo, seus limites, o ambiente como um todo e a hierarquizar os valores naturais. 

O clima, o relevo, o solo, os recursos hídricos e a cobertura vegetal, entre outros, 

são características de um ambiente relacionadas com a urbanização e podem orientar o 

planejamento urbano de uma determinada área.  

A abordagem sistêmica consiste, portanto, da relação dos elementos do meio 

ambiente entre si e as influências de uns sobre os outros. Observa Drew (op.cit: 19) que uma 

das características da Terra é a interdependência das partes que formam o conjunto e dá o 

seguinte exemplo: 

 

A construção de uma casa, evidentemente, altera o meio pelo fato de substituir um 

trecho de grama ou de floresta por um bloco de concreto, madeira e vidro. Mas a 

mudança não se resume a isso. A construção irá alterar parcialmente o clima 

circundante, o clima modificado alterará o caráter do solo e da vegetação vizinha e, 

por sua vez, a mutação do solo e da vegetação redundará em alterações posteriores 

do clima local. O telhado conduzirá as águas da  chuva diferentemente do que faria 

a vegetação preexistente, e assim por diante. 

 

Troppmair (1989: 136) defende a idéia de que o ambiente urbano é considerado 

como um sistema urbano aberto, funcionando de forma dependente de outras partes do meio 

ambiente geral, e assinala que 

 

Os centros urbanos funcionam  como sistemas abertos, isto é, mantém relações com 

outros   sistemas. Verifica-se que, nas cidades, há entradas – input – de matéria 

(madeira, papel, minerais) e de energia (alimentos, eletricidade, combustível) e há 

saídas – output – de matérias acabadas (móveis, automóveis, produtos de consumo, 

etc.) e mesmo de idéias (livros, jornais e revistas). Ao mesmo tempo há 

retroalimentação – feedback – em que substâncias semi-acabadas são transformadas 
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em material acabado. O sistema urbano representa pois as características de: 

entrada, retroalimentação e saídas de matéria e energia, porém, o que não se 

verifica é a autoregulamentação. Este é o motivo porque as cidades não são 

consideradas como ecossistemas, mas simplesmente como sistemas urbanos. 

 

Para Eugene P. Odum, a cidade é um ecossistema incompleto ou heterotrófico,  

pois depende de outras áreas para obter  energia, alimentos, água, dentre outros, para manter-

se em equilíbrio e, explica que:  

 

Para perceber a cidade como ela realmente é e para se lidar com seus problemas, 

devem-se levar os pensamentos e as ações muito além dos limites urbanos. 

Somente se forem incluídos os extensos ambientes de entrada e saída de uma 

cidade poderá ser considerada um ecossistema no sentido complexos. (ODUM, 

1985: 50) 

 

Partindo do princípio de que o estudo das partes e processos isoladamente é 

diferente quando estudados de forma interativa, Bertalanffy (1973:55) propõe uma nova 

disciplina chamada Teoria Geral dos Sistemas. Seu conteúdo é a formulação e derivação dos 

princípios válidos para os “sistemas” em geral. 

Chadwick (1973: 85), ao citar a definição de planejamento urbano do Instituto 

Americano de Planejadores (AIP), que tem como foco o desenvolvimento unificado de 

comunidades urbanas e seu entorno (estados, regiões e nação) expressado mediante a 

determinação de uma disposição integral do uso do solo, de sua ocupação e regulação, 

mostra que tem uma relação com o espaço geográfico, com as comunidades urbanas e seu 

entorno. 

De acordo com Rezende (1982, apud ALMEIDA et al (op cit: 34), 

 

O espaço tem sido, ao longo do tempo, destinado a cumprir funções específicas que 

variam segundo as necessidades das organizações sociais em cada época. Dentro 

dessa perspectiva, a cidade é a resultante, inacabada e em transformação, de 

intervenções reguladas por diferentes sistemas de valores sociais e econômicos. 

 

Em Almeida et al (op cit: 130), encontra-se a expressão organização espacial ou 

territorial utilizada por alguns autores como os processos de transformação da natureza pelo 

trabalho social, dentre eles Santos (1991, apud ALMEIDA et al (op cit: 130). Assim: 
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Ao considerar o ambiente como resultado da produção social, significa analisá-lo 

dentro da seguinte estrutura: uma configuração territorial ou espacial, formada pelo 

arranjo dos objetos naturais e criados pelo homem e a dinâmica social constituída 

de varáveis econômicas, culturais e políticas, que a cada momento histórico dão 

uma significação e um valor específico do meio técnico criado pelo homem. 

 

Bruna (1983, apud ALMEIDA et al, op cit), chama a atenção para o fato de que o 

valor da terra é que determina a ocupação do espaço urbano, tornando-o numa mercadoria, 

cujo potencial de consumo dependerá das forças de mercado.  

De acordo com recomendações da Carta de Atenas (op cit: 46), o urbanismo se 

destina a conceber as regras necessárias para garantir aos cidadãos condições de vida 

capazes de salvaguardar não somente sua saúde física, como também sua saúde moral e a 

alegria de viver que dela deriva. 

Almeida. et al (op cit: 41) apontam que 

 

A questão ambiental deve se transformar numa questão ideológica, a ser enfrentada 

pela ciência, pela política, pela filosofia e pela cultura. A espécie humana tem 

contribuído decisivamente para aumentar a entropia, que é a medida da “desordem” 

(ou de energia não aproveitável) nos sistemas naturais.  As atuais modificações 

naturais ocorrem aceleradas pelo forte impacto das modernas tecnologias, 

rompendo os níveis de controle natural.  

 

A incorporação da vertente ambiental ao planejamento físico-territorial vem a ser 

um elemento básico e complementar para a elaboração dos programas de desenvolvimento 

econômico e social e para contribuir com o aperfeiçoamento do plano de manejo de qualquer 

unidade de conservação, já que parte do conhecimento sobre o meio natural. 

O planejamento ambiental, apesar de às vezes ser confundido ora com o próprio 

planejamento físico-territorial, ora como uma extensão de outros planejamentos setoriais mais 

conhecidos (urbanos, institucionais e administrativos), que foram acrescidos da consideração 

ambiental, pode ser considerado, segundo  Almeida et al (op cit: 14) como 

 

[...] aquele que consiste em um grupo de metodologias e procedimentos para avaliar 

as conseqüências ambientais de uma ação proposta e identificar possíveis 

alternativas a esta ação (linha de demanda); ou um conjunto de metodologias e 

procedimentos que avalia as contraposições entre as aptidões e usos dos territórios a 

serem planejados (linha de oferta). 



 

 

50 

No Brasil, Lúcio Gregorini (1987 apud ALMEIDA et al (op. cit: 14), elaborou o 

documento “Ação preventiva de planejamento”, onde propõe uma sistematização das  ações 

de planejamento, e a questão ambiental é tratada como um  

 

[...] desequilíbrio entre as atividades humanas e o meio ambiente físico natural, 

onde propõe que o equilíbrio passa por duas situações diferentes: uma, corrigir os 

desequilíbrios provocados pela força da natureza ou de atividades humanas (ação 

corretiva) e outra, intervir na natureza e controlar as atividades humanas para evitar 

desequilíbrios futuros (ação preventiva). 

 

Vários autores desenvolveram diversos métodos destinados ao planejamento 

ambiental,  destacando-se os seguintes métodos: Lewi (1964), Steinitz (1967), Hills (1970), 

Lynch (1972) e Johns (1973) na linha de demanda, onde os estudos têm por objeto a 

população para definir os objetivos do planejamento. Na linha de oferta, onde os estudos têm 

por objeto o meio em que se desenvolvem as atividades da população, estão os métodos de: 

McHarg (1969), Tricart (1972) e Falque (1975) ( ALMEIDA et al, op. cit: 20). 

Destaca-se, para esta análise, o método de Tricart, que tenta solucionar o problema 

de elaboração de mapas de critérios exclusivos de proteção ao meio, frente ao planejamento 

potencial  (ALMEIDA et al, op. cit: 32): 

 

O objetivo principal é recolher o conjunto de dados e conhecimentos científicos 

para compreender a dinâmica do meio natural, e destacar as zonas ou fatores que 

podem limitar determinados usos do território.  Então, são caracterizados os 

processos mediante uma combinação definida dos fatores que interferem em uma 

certa área.  

 

De acordo com Franco (2000:22)  diante da crise do modelo econômico e a 

escassez dos recursos naturais, surge o planejamento ambiental  que incorpora a visão 

ecossistêmica em três instâncias: nos ecossistemas urbanos, nos agroecossistemas e nos 

sistemas naturais. Caracteriza-se pelo planejamento das ações do homem no meio ambiente 

levando-se em conta a capacidade de sustentação dos ecossistemas em nível local e regional, 

sem perder de vista as questões globais, na busca da melhoria da qualidade de vida. 

O planejamento é, portanto, um método de trabalho, um meio para se atingir um 

fim, que visa a resolver os problemas de uma sociedade num determinado espaço e em certa 
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época. Deverá unir os recursos naturais do lugar, a topografia, os dados econômicos, as 

necessidades sociológicas, os valores espirituais (CARTA DE ATENAS, op cit: 104). 

A Agenda 21, em seu capítulo 7, recomenda o Planejamento Ambiental com o 

objetivo de reduzir a pobreza urbana, acreditando que isso só se dará mediante o planejamento 

e a administração do uso sustentável do solo, portanto, mediante os princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

Almeida et al (op cit: 123) enfatizam que:  

 

Incorporar o ambiente ao planejamento não significa apenas agregá-lo ao plano do 

desenvolvimento, na forma de um capítulo especial, nem organizar uma hierarquia 

de valores que tenha em primeiro lugar os valores ambientais. Na realidade, 

consiste na análise sistemática, no decorrer de todo o processo de planejamento, das 

oportunidades e potencialidades, bem como dos riscos e perigos inerentes à 

utilização dos recursos ambientais da sociedade para o seu desenvolvimento. 

 

O referencial teórico pesquisado leva a reconhecer que as políticas de 

desenvolvimento estão vinculadas aos fatores naturais e culturais de uma dada realidade 

planejada, necessitando para tanto do fortalecimento de metodologias interdisciplinares de 

planejamento, capazes de articular as especificidades das relações entre os ambientes 

naturais e humanos em dada realidade, como também de ter a capacidade de responder às 

exigências de viabilização política dos planos, programas e projetos ambientais (ALMEIDA 

et al, op cit: 124). 

Ainda os mesmos autores (op cit: 133): 

 

A determinação das áreas de planejamento e gestão ambiental apresenta dimensões 

técnicas e políticas.A dimensão técnica necessita do domínio de uma metodologia 

de trabalho própria, no acesso a informações atualizadas, sistematizadas e 

agregadas ao nível adequado às necessidades. 

Quanto à dimensão política, implica a implementação das ações para os usos 

propostos necessita da participação dos principais atores sociais do município, além 

da descentralização administrativa para as principais políticas setoriais locais. 

Consiste em um processo de negociação que busca conciliar valores, necessidades e 

interesses divergentes e administrar conflitos entre os vários atores que disputam os 

benefícios da ação governamental. 
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Planejamento físico - territorial participativo 

 

O filósofo grego-francês Cornelius Castoriadis critica o marxismo com seu 

pensamento da perspectiva autonomista. Para ele, uma sociedade autônoma é uma sociedade 

que se “auto-institui”, não existe separação entre dirigentes e dirigidos: 

 

[...] uma sociedade justa não é uma sociedade que adotou leis justas para sempre. 

Uma sociedade justa é uma sociedade onde a questão da justiça permanece aberta, 

ou seja, onde existe sempre a possibilidade socialmente efetiva de interrogação 

sobre a lei e sobre o fundamento da lei. Eis aí uma outra maneira de dizer que ela 

está constantemente no movimento de sua auto-instituiçào explícita 

(CASTORIADIS, 1983a:33, apud SOUZA, op cit: 175). 

 

Planejar ou gerir uma cidade é considerar os elementos físico e as relações sociais. 

O papel dos técnicos não pode ser o de sentir e pensar em nome da população de acordo com 

critérios, crenças e seus próprios gostos e necessidades. Cabe  aos planejadores orientar os 

debates e esclarecer os questionamentos. Dessa forma, uma sociedade consciente e bem 

assessorada pode decidir sobre os diversos assuntos do planejamento e gestão de seus espaços 

(SOUZA, op cit:179). E os conflitos e as contradições podem ser superados e o consenso 

alcançado. 

Souza (op cit: 184) chama a atenção para: 

 

[...] a grande diferença entre o planejamento autonomista e todas as correntes do 

planejamento é que, ao contrário delas, no planejamento autonomista não se trata de 

endossar  uma instância de poder separada e acima dos cidadãos – o Estado -, em 

cuja presença e sob cuja batuta o planejamento sempre será realizado, em maior ou 

menor grau, de cima para baixo. Em uma sociedade autônoma, assim como a gestão 

urbana será um dos aspectos da autogestão da sociedade, o planejamento será um 

“autoplanejamento’, radicalmente conduzido de forma democrática e 

descentralizada, além de flexível. 

 

Henri Lefebreve (1991:108, apud SOUZA, op cit: 188), falou da utopia 

experimental, isto é, uma utopia testável e em incessante movimento de concretização e 

atualização, pode ser a mediação conceitual entre a idéia de princípio orientador e a idéia de 

projeto político-social. Dessa forma, ele será sempre dinâmico, estará em constante adaptação 
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e orientará as alterações necessárias para o estabelecimento de uma sociedade cada vez mais 

autônoma.  

A forma democrática de solucionar o planejamento e a gestão é feita por parceria, 

delegação de poder e autogestão, ou seja, marcos político-institucionais. 

Uma gestão compartilhada ou co-gestão entre Estado e sociedade civil, como 

ocorre no caso dos orçamentos participativos, pode contribuir para uma autonomia da 

sociedade dentro de um processo político-pedagógico, pegando emprestado o termo adotado 

por Souza. 

Souza (op cit: 321), sob um ângulo autonomista; diz que 

 

[...] os instrumentos de planejamento só adquirem verdadeira importância ao terem 

sua operacionalização e sua implementação influenciadas e monitoradas pelos 

cidadãos. Caso contrário, corre-se o risco de atribuir aos instrumentos a 

responsabilidade de instaurarem maior justiça social, independentemente das 

relações de poder e de quem esteja decidindo sobre os fins do planejamento e da 

gestão da cidade. Instrumentos e planos mesmos respaldados em leis são, em 

princípio, apenas recursos, que só se converterão em riquezas efetivas quando 

houver condições de implantação eficaz desses mesmos instrumentos e planos. 

 

A participação contribui para minimizar alguns equívocos e o cidadão se sente 

muito mais responsável pelo seu resultado, e para superar os fatores limitantes da integração 

como a pobreza e o preconceito (SOUZA, op cit: 334). 

O que se segue na Tabela 1 é uma síntese de alguns tipos de planejamento. 



 

 

Tabela 1 – Tipologia de planejamento 
 
 

 IDÉIA-FORÇA-
CENTRAL 

FILIAÇÃO 
ESTÉTICA ESCOPO 

GRAU DE 
INTERDISCI-
PLINARIDADE 

PERMEABILI- 
DADE EM FACE 
DA REALIDADE 

GRAU DE 
ABERTURA 
PARA COM A 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR 

ATITUDE EM 
FACE DO 
MERCADO 

REFERENCIAL 
POLÍTICO-
FILOSÓFICO 

Planejamento físico-
territorial 

Modernização das 
cidades Modernismo Organização 

espacial Muito pequeno Apriorística Manipulação 

Controle, 
disciplinamento e 
domesticação do 
mercado 

Estado forte e 
intervencionista 

Planejamento 
sistêmico Modernização Irrelevante Não estritamente 

físico-territorial Grande 

Tendência ao 
reconstrutivismo e 
superar o semi-
apriorístico 

Pequena Criticismo 
moderado 

Estado forte e 
intervencionista 

Perspectivas 
“mercadófilas” Modernização Secundário Não estritamente 

físico-territorial Médio Semi-apriorísmo Pequena Acritismo Neoliberalismo 

New urbanism 

Crescimento e 
modernização 
aliados a 
preservação dos 
valores 
comunitários 

Pós-
modernismo Físico-territorial Pequeno Semi-apriorística Pequeno Criticismo muito 

moderado 
Liberalismo de 
esquerda 

Desenvolvimento 
urbano sustentável e 
planejamento 
ecológico 

Modernidade com 
sustentabilidade 
ecológica das 
cidades 

Desimportante Não estritamente 
físico-territorial Grande 

Do semi-
apriorístico ao 
enfoque científico 

Pseudoparticipação Criticismo 
moderado Social-democrata 

Planejamento 
comunicativo/colabor
ativo 

Consenso entre 
grupos sociais 
distintos 

Desimportante Não estritamente 
físico-territorial Grande Em princípio 

grande 

Teoricamente 
grande com 
tendência a 
esvaziar a 
participação 

Moderadamente 
crítica 

Defesa do Estado 
de bem-estar nos 
termos de um 
ideário social-
democráta 
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Tabela 1 – Tipologia de planejamento 
 
 

 IDÉIA-FORÇA-
CENTRAL 

FILIAÇÃO 
ESTÉTICA ESCOPO 

GRAU DE 
INTERDISCI-
PLINARIDADE 

PERMEABILI- 
DADE EM FACE 
DA REALIDADE 

GRAU DE 
ABERTURA 
PARA COM A 
PARTICIPAÇÃO 
POPULAR 

ATITUDE EM 
FACE DO 
MERCADO 

REFERENCIAL 
POLÍTICO-
FILOSÓFICO 

Planejamento 
rawisiano Justiça social Desimportante Não estritamente 

físico-territorial Grande Grande 

Pseudoparticipação  
- a democracia 
direta não é 
valorizada 

Criticismo 
moderado 

Criticismo 
moderado 

Planejamento e 
gestão urbanos social-
reformista 

Justiça social Desimportante Não estritamente 
físico-territorial Grande Grande 

Ambigüidade 
tendendo a 
pseudoparticipação 

Oscilando entre 
bastante e 
moderadamente 
crítica 

Indo do socialismo 
democrático a uma 
forma de social-
democracia mais 
ou menos 
participativa 

Planejamento e 
gestão urbanos 
autonomistas 

Autonomia 
individual e 
coletiva 

Recusam-se as 
receitas 
apriorísticas e 
aceita-se a 
variabilidade de 
soluções e 
preferências 

Não estritamente 
físico-territorial Muito grande Radicalmente 

reconstrutivista 

Faz parte da 
legitimidade do 
planejamento e 
gestão 

Fortemente crítica Sociedade 
autônoma 

Fonte:  Adaptada de SOUZA, op cit: 208,209,210,211,212,213 
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3.3 Gestão integrada da zona costeira  

 

Pode ser definida após a análise da localização litorânea e as tendências de 

ocupação do litoral brasileiro por apresentar características naturais e de ocupação próprias 

com o domínio de certas atividades. A posição litorânea de interface com o mar propicia o 

desenvolvimento de atividades exclusivas como a exploração dos recursos naturais, pontos 

terminais dos fluxos intercontinentais de pessoas e mercadorias, área de trânsito entre todas as 

produções da hinterlândia, por espaço de lazer, instalações industriais, tornando o litoral uma 

localização diferenciada de uso e ocupação do solo. 

O litoral abriga densa concentração populacional, correspondendo também a uma 

concentração de atividades e por conseguinte, o valor dos lugares no litoral é mais elevado do 

que na hinterlândia, fato esse que dá origem a muitos conflitos de usos e interesses. Essas 

particularidades descritas influenciaram a forma de colonização no Brasil. 

Com a realização da ECO 92, reunião que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, a 

UNESCO publicou vários documentos para promover o estudo sistêmico da zona costeira, 

como também a parceria com as comunidades litorâneas como forma de conseguir o 

desenvolvimento sustentável da zona costeira. A esse conjunto de medidas denominou-se de 

Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC). 

Baseado no conhecimento científico e numa tomada de decisão de baixo para 

cima, o referido documento é composto de elementos que tornam acessível a compreensão 

dos ecossistemas costeiros, o que pode ajudar na tomada de decisão. E, também, torna 

importante o papel das parcerias entre os diferentes atores. 

 

A definição de zona costeira 

 

O Brasil possui 7.367 quilômetros de linha de costa, sem levar em conta os 

recortes litorâneos (baías, reentrâncias, etc.) que elevaria para 8,5 mil quilômetros. É banhado 

na sua maior parte pelo oceano Atlântico e menor parte pelo mar do Caribe. Tem latitude 

variando de 4º 30” norte até os 33º 44” sul, localizando-se sua maior parte na zona 

intertropical (MORAES,1999: 110). 

A zona costeira brasileira abrange uma diversidade de ecossistemas numa área de 

aproximadamente 388.000 quilômetros quadrados, entre manguezais, restingas, campos de 

dunas, estuários, recifes de corais e outros ambientes ecológicos. 
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A Constituição Federal, promulgada em 1988, no parágrafo 40 do artigo 225, 

define a zona costeira como patrimônio nacional, cuja utilização far-se-á, na forma da lei, 

dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive, quanto ao 

uso dos recursos naturais.  

A Lei Federal no 7.661, de 1988, define a zona costeira como sendo o espaço 

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

abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. 

A área denominada de zona costeira brasileira, definida conforme os critérios do 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), é constituída por zonas terrestre e 

marinha, constituindo uma região de interface entre os ecossistemas terrestres e marinhos, e 

está compreendida entre os limites político-adminstrativos dos municípios considerados por 

lei e a faixa de 12 milhas náuticas. No Estado do Ceará, a zona costeira tem extensão de 573 

quilômetros e foi dividida em quatro setores:  extremo oeste, oeste, Região Metropolitana de 

Fortaleza, e setor leste de acordo com as estratégias do Programa Estadual de Gerenciamento 

Costeiro (PEGC). 

O conceito de zona costeira, segundo Moraes (op cit:27), mostra que existem 

diferenciadas definições e uma grande polêmica internacional em torno do tema. O espaço 

como unidade natural pode fornecer as bases de uma divisão por seus aspectos físicos ou 

biológicos, mas nem sempre, isso é possível, principalmente quando a linha litorânea é 

apenas a borda marítima de compartimentos naturais que adentram bastante para a 

hinterlândia continental. Outra concepção diz respeito ao espaço como unidade político-

administrativa, que expressa uma divisão distinta dos limites naturais. Esse critério esbarra ao 

observar que os municípios são extremamente desiguais quanto à extensão e à ocupação. 

Outro elemento a ser considerado é o padrão predominante de uso e ocupação do solo, como 

fator econômico qualificador dos lugares. É uma zona de usos múltiplos, onde se encontram 

diversas formas de ocupação do solo e as mais diferentes atividades humanas, e algumas que 

lhe são próprias. 

As potencialidades locacionais na zona costeira proporcionam um processo de 

ocupação cada vez mais veloz, onde se destacam como alimentadores desse processo 

expansivo  em virtude da magnitude do impacto causado: a urbanização, a industrialização e a 

exploração turística. Com o intuito de conhecer a dinâmica de ocupação da zona costeira, faz-

se necessário analisar o processo de ocupação da costa do Brasil. 
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Peculiaridades dos Espaços Litorâneos  

 

O Brasil tem uma superfície de 8.511.996,3 km2, com uma extensão do litoral de 

7.367 km, entre o rio Oiapoque (4º52’45”N) e o arroio Chuí (33º45’10”S). (CIMA, op cit,: 

93: 114), estando presente uma variedade de ecossistemas: campos de dunas, ilhas-recifes, 

costões rochosos, baías, estuários, brejos, falésias e baixios, praias, restingas, lagunas e 

manguezais. 

A faixa litorânea brasileira, que atinge cerca de 8.500 km e aproximadamente 300 

municípios litorâneos (MMA/MPOG, 2004: 3), concentra mais da metade da população 

brasileira (CIMA, op cit: 118) e grande parte da população econômica do País. Os 

ecossistemas costeiros encontram-se, assim, submetidos a violentas pressões.  

Os principais vetores de uso e ocupação do espaço costeiro brasileiro podem ser 

assim resumidos (AQUASIS, 2003): 

• o crescente nível de expansão urbana desordenada e de especulação 

imobiliária, a privatização de praias, a diluição de esgotos e a disposição do lixo, vetores que 

se aceleram à medida que se verifica o crescimento da população e das atividades 

econômicas;  

• ocupação dos campos de dunas e falésias por equipamentos turísticos e 

residenciais; 

• a produção de sal, a pesca e a agricultura, como sendo as atividades 

econômicas mais antigas; 

• a melhoria/ampliação das vias litorâneas, comunicando os principais centros 

urbanos com pequenas cidades, vilas e praias onde passa a predominar o turismo; 

• o crescimento da atividade de carcinicultura ocupando as áreas de proteção 

permanente e despejando os dejetos in natura nos recursos hídricos; 

• a atividade industrial, notadamente pelo impacto que geram os distritos 

industriais e os pólos especializados (petroquímicos e cloroquímicos); 

• atividade portuária e a proliferação dos terminais marítimos especializados; e 

• a extração mineral, tanto realizada em terra firme como no mar, com destaque 

para a produção de petróleo, gás natural, sal-gema e carvão. 

Como resultado do processo de uso e ocupação do solo, podem-se destacar os 

seguintes componentes dos ecossistemas que são objetos de impactos ambientais diretos e 

indiretos (AQUASIS, 2003): 
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• as falésias, onde podem ocorrer processos erosivos e desmoronamentos ao 

terem sua cobertura vegetal retirada e ao ser ocupada por edificações; 

• os recifes coralídeos e ilhas, onde houver degradação de bancos genéticos 

importantes; 

• as dunas, que têm a dinâmica de transporte e morfologia modificadas, 

provocam riscos de soterramento e aceleração da erosão, implicam, portanto, em alterações 

nas recargas dos aqüíferos; 

• a cobertura vegetal litorânea, que é alvo da perda do potencial ecológico e 

econômico inerente, bem como da redução da capacidade de reposição de estoques de várias 

espécies; 

• os corpos d’água litorâneos e costeiros, que se vêem assoreados e 

contaminados em decorrência de processos erosivos e pelo lançamento de substâncias tóxicas 

e elevadas cargas orgânicas, em prejuízo da balneabilidade e do equilíbrio da cadeia alimentar 

dos peixes, em razão de processos de acumulação de metais pesados; e 

• o ecossistema manguezal que, pela degradação de sua área, vêm reduzindo a 

biodiversidade. 

 

O patrimônio cultural e os modos tradicionais de vida são também afetados pela 

eliminação de traços históricos, artísticos e paisagísticos, com o empobrecimento dos 

testemunhos de variadas manifestações culturais litorâneas brasileiras. 

Grande parte dos problemas de degradação dos recursos costeiros está associada às 

grandes concentrações metropolitanas, industriais e portuárias. Cabe destacar os processos de 

cornubação ao longo de quilômetros de praia, constituídos por loteamentos num processo de 

crescente especulação imobiliária. 

O ordenamento territorial e o disciplinamento de usos e ocupação do solo são 

como eixo articulador das ações desenvolvidas localmente (ALMEIDA et al, op cit: 1300) 

acentuam que 

 

[...] a noção de local contém duas idéias complementares em um sentido e 

antagônicas em outro. Se “o local” refere-se a um âmbito espacial delimitado e 

pode ser identificado como base, território, microrregião e outras designações que 

sugerem constância e uma certa inércia, contém igualmente o sentido de espaço 

abstrato de relações sociais que se deseja privilegiar e, portanto, indica movimento 

e interação de grupos que articulam e se opõem em relação a interesses comuns. E, 

assim sendo, invariavelmente a análise do local remete ao estudo do poder 
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enquanto relação de forças, por meio das quais se processam as alianças e os 

confrontos entre atores sociais, bem como ao conceito de espaço delimitando e à 

formação de identidades e práticas políticas específicas. 

 

Na análise local, tem-se de um lado o poder político e do outro a comunidade  

trabalhando o espaço pelo menos em três dimensões: como espaços políticos e simbólicos, 

como espaços de gestão e como espaço de produção e consumo de serviços e equipamentos 

urbanos (ALMEIDA et al, op cit: 1300). Os mesmos autores sugerem que, na identificação 

dos atores, pode-se utilizar a noção de campo, isto é, espaço social onde as pessoas, grupos e 

instituições se constituem pelas relações de concorrência e poder que estabelecem entre si. 

 

Gestão costeira integrada 

 

Por outro lado, é preciso reconhecer o fato de que a gestão da zona costeira tem 

caráter multidisciplinar, é complexa, com os componentes físicos e sociais, e que deve estar 

intrinsecamente atrelada à gestão ambiental a promoção do desenvolvimento sustentável. 

A integração deve ser baseada na criação de uma consciência de integração entre 

os interesses dos diferentes setores e a incorporação das oportunidades e limitações dos 

ambientes e da sociedade. 

Essa preocupação se manifestou internacionalmente em 1972, no Estados Unidos, 

pelo “The Coast Zone Management Act”, por meio do Congresso Americano, que considera o 

gerenciamento costeiro importante instrumento para as atividades de planejamento e 

gerenciamento da zona costeira. 

O Brasil iniciou sua política da gestão litorânea em 1974, com a criação da 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) para coordenar a Política 

Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), regulamentada por lei em 1980. 

A partir daí, a CIRM elaborou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro 

(PNGC) que, em 1988, foi transformado na Lei no 7.661, e revisto em 1997, com o título de 

PNGC II. Este por meio da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

01/90, define gerenciamento costeiro como um conjunto de atividades e procedimentos que, 

por meio de instrumentos específicos, permite a gestão da utilização dos recursos da zona 

costeira. 

Na reunião da Conferência das Nações Unidas, ECO 92 – no Rio de Janeiro, 

realizada pela ONU sobre meio ambiente, a zona costeira é parte das discussões e componente 
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do documento resultante de tal reunião, a Agenda 21, que trata, em seu capítulo 17 da 

proteção dos oceanos e das zonas costeiras, com destaque para o gerenciamento integrado e 

para o desenvolvimento sustentável das zonas costeiras. 

No item 17.5 está descriminado o comprometimento dos estados costeiros em 

implementarem um gerenciamento integrado e sustentável das zonas costeiras e do meio 

ambiente marinho e a forma, qual seja: 

 

a) estabelecer um processo integrado de definição de políticas e tomada de 

decisões, com a inclusão de todos os setores envolvidos, com o objetivo de 

promover compatibilidade e equilíbrio entre as diversas utilizações; 

b) identificar as utilizações de zonas costeiras atualmente, as projetadas, e as 

interações entre elas; 

c) concentrar-se em questões bem definidas referentes ao gerenciamento costeiro; 

d) adotar medidas preventivas e as precauções na elaboração e implementação dos 

projetos, inclusive com avaliação prévia e observação sistemática dos impactos 

decorrentes dos grandes  projetos; 

e) promover o desenvolvimento e a aplicação de métodos, tais como a 

contabilidade dos recursos naturais e do meio ambiente nacionais, que reflitam 

quaisquer alterações de valor decorrentes de utilizações de zonas costeiras e 

marinhas, inclusive poluição, erosão marinha, perda de recursos naturais e 

destruição de habitats; 

f) dar acesso, na medida do possível, a indivíduos, grupos e organizações 

interessadas, às informações pertinentes, bem como oportunidades de consulta e 

participação no planejamento e na tomada de decisões nos níveis apropriados. 

 

Ainda no mesmo item, cabe aos estados executar as seguintes atividades para 

fortalecer o gerenciamento integrado, dentre outras: 

 

• A implementação de planos e programas integrados de gerenciamento e 

desenvolvimento sustentável das zonas costeiras e marinhas, nos níveis 

apropriados; 

• A preparação de perfis costeiros que identifiquem as áreas críticas, inclusive 

as regiões erodidas, os processos físicos, os padrões de desenvolvimento, os 

conflitos entre os usuários e as prioridades específicas em matéria de 

gerenciamento; 

• Melhoria dos estabelecimentos humanos costeiros, especialmente no que diz 

respeito a habitação, água potável e tratamento e depósito de esgotos, resíduos 

sólidos e efluentes industriais; 
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• A integração dos programas setoriais relativos ao desenvolvimento 

sustentável de estabelecimentos humanos, agricultura, turismo, pesca, portos e 

industrias que utilizem ou se relacionem à área costeira 

 

As recomendações contidas na Agenda 21 foram tratadas com pouca importância 

pelas autoridades políticas e administrativas e a sociedade civil. Rodrigues (op cit :101) 

justifica essa observação, ao afirmar: 

 

[...] muito embora a lógica da gestão integrada da zona costeira seja aceita 

internacionalmente como paradigma, ainda não foram encontradas formas simples e 

eficientes para sua implementação. A multiplicidade de problemas envolvidos e a 

crescente demanda social e econômica sobre seus recursos, determinam a 

complexidade dos processos gerenciais. 

 

Vasconcelos (2005: 25) salienta que isso decorre do fato de os governos e da 

sociedade civil ainda não atentarem para a importância e para a magnitude dos conflitos e 

impactos na zona costeira. 

A complexidade que envolve a utilização da zona costeira, território de elevada 

concentração urbana e concentradora de fluxos de capital e energia proveniente dos processos 

naturais, o planejamento deverá ser fundamentado a partir do conhecimento técnico e da forte 

participação comunitária e do poder público. 

A zona costeira  é o local de interface da atmosfera com o oceano e o  continente e 

as interações que ocorrem nessa área se dão mediante os fluxos de matéria e energia como 

também as interfaces provocadas pelas atividades antrópicas. É um processo permanente, 

portanto, as análises compartimentadas são pouco representativas por não apresentarem a 

relação ecossistêmica.  

A zona costeira é complexa e o conceito de gerenciamento integrado é cada vez 

mais aceito para o planejamento dos espaços costeiros e oceânicos. Os sistemas ambientais 

mantêm  relações mútuas e cada um possui potencialidades e limitações individuais para uso 

dos recursos naturais, reagindo de forma diferente com relação ao uso e ocupação do solo. 

A gestão integrada da zona costeira é, para Vasconcelos (op cit: 81), o único 

instrumento capaz de conciliar desenvolvimento e preservação ambiental na região litorânea. 

Os resultados desse modelo de gestão podem se aproximar do tão almejado e desejado 

desenvolvimento sustentável. 
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 As praias, as dunas, as falésias e os manguezais são alguns componentes do 

diversificado mosaico de ecossistemas da zona costeira, explorados em razão das formas de 

ocupação. No sentido de conservar a paisagem natural e, como tão bem destacou a Aquasis 

(2003: 84), para assegurar os processos ecológicos que refletem diretamente na 

funcionalidade e na produtividade dos ecossistemas costeiros, é necessária a criação de um 

sistema de unidades de conservação. 

São as unidades de conservação criadas por meio de legislação (federal, estadual 

ou municipal) e para os mais diversos objetivos. O Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação da Natureza (SNUC) 2 define unidade de conservação como: 

 

Art. 2º § I - [...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção 

 

O planejamento territorial da zona costeira, ao estabelecer unidades de 

conservação, tem como um dos objetivos promover o funcionamento dos sistemas ambientais, 

contribuindo para a funcionalidade e a produtividade dos ecossistemas costeiros. 

Deve-se assegurar a participação efetiva das populações locais na criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. Para a sua implantação e 

operacionalização, há necessidade de recursos e pessoal de que, em geral, os governos não 

dispõem com suficiência. Sendo assim, a formação de parceria para a gestão compartilhada 

constitui uma estratégia para a execução. Nesse sentido de descentralização, as unidades de 

conservação funcionam como um elo de ligação entre a sociedade civil e os órgãos 

governamentais (AQUASIS, op cit: 87). 

O SNUC estabelece diretrizes para ampliar as ações integradas de melhoria da 

qualidade ambiental do sistema costeiro principalmente quando se refere a criação e gestão de 

unidades de conservação. Assegura que esse processo deve considerar as políticas de 

administração das terras e águas circundantes; como também, as condições e necessidades 

sociais e econômicas locais  (SNUC, art. 5º,§ VIII). 

 

 

___________________ 
2 criado pela Lei no 9.985, de 15 de julho de 2000 
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Nesse sentido, a criação de unidades de conservação deve promover a gestão 

integrada para o ordenamento e o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, 

diminuindo o ritmo da ocupação dos espaços litorâneos e assegurando a manutenção da 

biodiversidade e dos processos ecológicos. E, também, oferecer opções de melhorias de vida 

as populações locais. 

O litoral brasileiro, por apresentar diferentes situações, é o local onde a gestão 

integrada se aplica, já que implica a implementação de ações de tipos diferentes que devem 

ser articuladas em linhas de ação comuns. 

Polette e Silva (2003: 28) destacam a definição de gerenciamento costeiro 

integrado: 

 

[...] é um processo, pois o mesmo caracteriza-se por ser participativo, contínuo, 

interativo e adaptativo, e que inclui uma série de deveres associados, e que também 

devem alcançar metas e objetivos pré-determinados. Este envolve ainda uma 

avaliação abrangente da realidade em que está inserida e objetiva ainda o 

planejamento de usos, e o gerenciamento dos sistemas e recursos, levando também 

em consideração aspectos de natureza histórica, cultural e das tradições, bem como 

os conflitos de interesses e a utilização do espaço a ser analisado. 

 

Desse modo, a estrutura do planejamento deve ser alterada e passar a funcionar de 

forma inter e transetorial, descentralizada e participativa, visando ao desenvolvimento 

sustentável. Assim, essa estrutura é operacionalizada por meio de composição de comissões 

intersetoriais e de comitês interinstitucionais que promovam o diálogo e a decisão colegiada 

(MORAES, op cit: 99). 

O conceito de zona costeira analisada de forma integrada com o referencial teórico 

permitiu construir as bases para o estudo de caso e, conseqüentemente, para a formulação de 

uma análise crítica do Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla); e, 

também, elaborar proposição de modelo da gestão integrada desse espaço no Município de 

Icapuí, contribuindo, dessa forma, para soluções de uso e ocupação.  
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4 GESTÃO INTEGRADA DA ORLA MARÍTIMA: O CASO DO PROJETO ORLA 

NO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ  

 

A atratividade que a orla marítima exerce sobre a sociedade tem levado a uma 

intensa ocupação e exploração de seus recursos. Como conseqüência, torna-se uma área cada 

vez mais disputada, fato esse que orienta as providências de definir uma mediação de 

interesses dos diferentes atores sociais que atuam nesse espaço. 

O desconhecimento dos bens públicos e dos seus recursos ambientais é causa que 

provoca conflitos de uso e degradação ambiental, e provoca a busca de uma metodologia de 

ordenamento territorial na orla marítima que incorpore normas ambientais na política de 

regulamentação dos usos dos terrenos e acrescidos de marinha, e de mobilização social, 

contribuindo, assim, para a sustentação natural e econômica da zona costeira e 

descentralização de ações de planejamento e gestão do espaço da esfera federal para a do 

município. 

Sendo assim, o Governo Federal elabora o Projeto de Gestão Integrada da Orla 

Marítima – Projeto Orla, através da parceria do Ministério do Meio Ambiente por meio de sua 

Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Humanos e pela Secretaria do 

Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e supervisionado 

pelo Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) da Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM).  

A base dos procedimentos técnicos está expressa em dois documentos -  

“Fundamentos para a Gestão Integrada” e “Manual de Gestão”. As ações propostas para se 

alcançar os cenários desejados estão consolidadas no Plano de Intervenção, elaborado pelo 

Município que deverá ser legitimado por meio de um Comitê Gestor local.  

Além de ser um projeto no campo ambiental, ele se destaca como instrumento útil 

e eficaz no campo da democratização das políticas públicas, descentralização da gestão do 

Estado e a universalização dos serviços públicos; e também cria um elo entre o meio ambiente 

e o econômico e social em todos os níveis de decisão política. 

A seguir, inicialmente, será apresentada a caracterização histórica, geoambiental e 

socioeconômica do Município. Prosseguindo, têm-se os procedimentos para implantação do 

Projeto Orla seguido pelo Plano de Intervenção no Município de Icapuí. Então, será realizada 

a análise das unidades de paisagem relacionada com a área de estudo, etapa em que foram 

produzidos os dados básicos primários e secundários para subsidiar a propositura da gestão 

integrada da faixa de praia para fundamentar uma análise crítica do Projeto Orla. A 
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continuação dessa análise será realizada com fundamento nos relatórios elaborados durante 

sua intervenção no município de Icapuí.           

Neste capítulo, a análise realizada visa contribuir para a proposição de um modelo 

de gestão integrada de políticas públicas de planejamento e ordenamento do desenvolvimento 

do litoral. 

 

4.1 Características históricas, geoambientais e socioeconômicas do Município de Icapuí 

 

Para fundamentar a análise integrada dos diversos componentes da planície 

costeira de Icapuí, realizou-se um estudo de campo sobre os aspectos geoambientais e 

socioeconômicos, o qual foi utilizado para contribuir com o monitoramento e reavaliação do 

Projeto Orla e demais projetos da gestão  municipal.  

O Município de Icapuí, com cerca de 20.624 habitantes 3, tem como atividade 

econômica a pesca, principalmente da lagosta, a extração do sal (em fase de extinção 

econômica), a agricultura, o turismo (em desenvolvimento) e a extração de petróleo, que se 

destaca com grande importância na região. 

A gestão pública participativa é a marca do Município, com o poder público 

incentivando cidadania mediante a criação de associações, cooperativas e conselhos 

municipais.  

Foi possível observar grande avanço social principalmente relacionado com a 

saúde e a educação, obtido com a Administração pública local, em parceria com a sociedade 

civil. Referente ao uso e ocupação do solo, as políticas partem, além da parceria com a 

comunidade local, mas também, da visão técnica da compreensão da dinâmica marinha sobre 

a configuração da linha de costa, sendo importante para a tomada de decisões de ordenamento 

do espaço geográfico litorâneo. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
3  Perfil Básico Municipal, IPECE, 2005 
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Localização e acesso 

 

O Município de Icapuí, objeto de estudo de caso desta dissertação, está situado no 

extremo leste do Estado do Ceará. Faz fronteira com o Estado do Rio Grande do Norte, 

distando 206 km, por via rodoviária, da capital do Estado – Fortaleza (Figura 1). A Sede 

municipal está situada entre as coordenadas geográficas 4º 42’47” de latitude sul e 37º 21’19” 

de latitude oeste, perfazendo uma área de 429,3 km2 (Plano de Intervenção do Município de 

Icapuí, 2004:8), com  64 km de faixa litorânea e com uma população total de 20.624  

habitantes (IPECE, 2005). Está inserido na micro-região do baixo Jaguaribe, Setor 1 – Costa 

Leste – da Zona Costeira do Ceará (AQUASIS, op cit: 17).  

 

 
Figura 1 – Localização regional da área de estudo.  
Fonte: Arquivo J. Meireles (2005) 
 

É composto por três distritos: Icapuí (sede), Ibicuitaba e Manibú, quatro bairros 

(Mutamba, Cajuais, Salgadinho II e Olho D’Água na Sede), e com “cerca de 30 núcleos 

populacionais, localizados nas quatorze praias existentes e ao longo da margem da Rodovia 

CE-261,no entroncamento da BR-304 que liga o Ceará ao Rio Grande do Norte “ (ASSAD, 

2002: 65).(Figura 2). 
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Figura 2 – Distritos, bairros e localidades do Município de Icapuí. 
Fonte: ASSAD (2002) 
 

Icapuí é município do litoral leste do Ceará, faz fronteira com o Rio Grande do 

Norte e tem sido alvo de conflitos quanto a demarcação de seus limites. Estes são ao norte 

com o Oceano Atlântico, ao sul e a oeste com o Município de Aracati e a leste com o Estado 

do Rio Grande do Norte (Plano de Intervenção na Orla Marítima de Icapuí, op cit: 8). Dista  

54 km de Aracati, 84 km de Mossoró e 350 km de Natal. 

As principais vias de acesso são: a partir de Fortaleza: BR-116, até Boqueirão do 

Cesário; BR-304, na direção Aracati/Mossoró; CE-040, litorânea até Aracati, e CE-261, 

acesso à Sede e aos distritos. A partir de Mossoró, pela BR-304 e a CE-261. Entre Fortaleza e 

Icapuí têm-se os municípios de Eusébio, Aquiraz, Pindoretama, Cascavel, Beberibe, Fortim e 

Aracati (Freitas, 2002:54) 
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Aspectos Históricos da colonização no Brasil – síntese 

 

A descoberta do Brasil se deu por via marítima sendo as áreas litorâneas, com 

raras exceções, as primeiras a serem povoadas. O povoamento ocorreu de maneira 

descontínua, formando zonas de adensamentos proporcionadas pelo escoamento da economia 

e pelos portos. As vastas extensões do litoral que permaneceram isoladas ou pouco ocupadas 

serviram de refúgio de tribos indígenas e de escravos fugitivos que vão dar origem às 

comunidades litorâneas tradicionais. 

Essas localidades permanecem no decorrer do século XIX em virtude da 

continuidade do padrão de exportação do ciclo econômico. Moares (op cit: 34) mostra em 

números que a continuidade fica evidente: 

 

Em 1822, as cinco maiores cidades brasileiras eram: Rio de Janeiro (com 50.000 

habitantes), Salvador (com 45.000 habitantes), Recife (com 30.000 habitantes), São 

Luis (com 22.000 habitantes) e São Paulo (com 16.000 habitantes). Em 1900, [...]: 

Rio de Janeiro (com 700.000 habitantes), São Paulo (com 240.000 habitantes), 

Salvador (com 206.000 habitantes), Recife (com 113.000 habitantes) e Fortaleza 

(com 48.000 habitantes).  

 

Observa-se que são aglomerações costeiras e Fortaleza substituiu São Luis em 

conseqüência da instalação das linhas ferroviárias. Ao mesmo tempo, a instalação da via 

férrea induziu as indústrias a se instalarem fora da zona costeira e próximas à matéria-prima. 

As localidades costeiras inserem-se, com efeito, num sistema de povoamento 

linear litoral/sertão, onde na metade do século XX começa um circuito intercosteiros, quando 

Moraes (op cit: 36), assinala que ainda era possível se encontrar praias semidesertas num 

raio de cem quilômetros. 

Na segunda metade do século XX, os espaços das comunidades tradicionais e 

cidades que pouco evoluíram vão constituir-se nas zonas de assédio do surto de ocupação da 

zona costeira (MORAES, op cit: 35). 
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Aspectos Históricos da colonização no estado do Ceará – síntese 

 

Analisando o processo histórico de ocupação do espaço no Estado do Ceará, nos 

séculos XVII e XVIII (AQUASIS, op cit: 140), vê-se que a ocupação da Capitania do Ceará 

organizada pelos portugueses passou por três tentativas em virtude da inadequação das 

condições do seu território à colonização. 

As primeiras expedições no Ceará fracassaram em decorrência das condições 

ambientais adversas e da selvageria dos índios, contudo, as terras cearenses não poderiam 

ficar abandonadas, pois eram alvos de interesse dos países contrários ao Tratado de 

Tordesilhas, que dividia a América do Sul em duas partes: uma dos portugueses e a outra dos 

espanhóis.  

A ocupação da região realiza-se a partir do sertão, com a expansão da zona de 

criação do gado bovino. O processo de ocupação do sertão pelos jesuítas e pelos bandeirantes 

determina o controle das populações indígenas e a miscigenação. O estabelecimento dos 

primeiros contatos entre a população do sertão com a do litoral contribuiu para a construção 

de um sistema de vias, estruturando, assim, uma rede urbana, ligando as cidades de Aracati, 

Ico, Sobral e Crato. 

Até o século XVIII, o litoral era quase que exclusivamente ocupado pelos índios 

distribuídos  da seguinte forma: do Rio Grande do Norte ao rio Ceará eram da família Tupi – 

os Potiguaras, e deste até a fronteira com o Maranhão, eram os da família Tapuia (ou Gês) – 

os Tremembés. 

Os índios eram nômades e o processo de fixação foi implementado pelos 

portugueses, tendo como resultado dessa política as comunidades pesqueiras. Outro fator que 

contribuiu para o fim do deslocamento foi a legislação fundiária fundamentada na propriedade 

da terra. Esse modelo de ocupação distribui-se por todo o litoral e chega até Fortaleza. 

O Governo Provincial investe na construção de vias de comunicação que gera um 

fluxo demográfico do sertão para o litoral induzindo a orientação da expansão. 

Conseqüentemente, estreitam-se as relações com a zona produtora de algodão dando origem 

aos grandes comerciantes (AQUASIS, op cit: 144). 

A construção do porto contribui para a abertura do Ceará à economia 

internacional, mantendo contato com a Europa tanto econômica, com a intensificação da 

cultura do algodão, como culturalmente.  



 

 

71 

A urbanização das zonas de praia torna o litoral um lugar de habitação dos pobres 

e de imigrantes pobres, principalmente nos terrenos de marinha que eram ocupados por 

comunidades de pescadores e é onde se verifica um aumento das favelas de Fortaleza.  

O Ceará foi a primeira província a liberar seus escravos, no ano de 1884, os quais 

eram poucos, pois a maioria foi dizimada com a seca de 1877. E esses passaram a procurar 

áreas em que pudessem garantir por conta própria a sobrevivência.  

Apesar de Fortaleza continuar com seu caráter interiorano, as zonas de praias vão 

sendo utilizadas como áreas de lazer e veraneio, primeiro no período de 1920-1930 e num 

segundo momento após 1970. 

Nos anos 1920/1930, em razão da demanda da elite pelo litoral, começa um 

processo de valorização de praias observando-se a especulação imobiliária, a expulsão dos 

antigos moradores e os conflitos. 

 A partir de 1970, com a implementação de novas políticas públicas, começa a 

verticalização da zona leste de Fortaleza, com a construção de hotéis, restaurantes, barracas, 

estações balneárias e os loteamentos. A construção de estradas e a instalação de linhas 

telefônicas e de energia levam os veranistas insatisfeitos com as condições de balneabilidade 

das praias de Fortaleza a procurar zonas de praias de outros municípios do Estado, 

principalmente as vizinhas de Fortaleza, como Icaraí e Cumbuco, em Caucaia, e Iguape, em 

Aquiraz.  

Após os anos 1930, verifica-se uma mudança no modo de vida dos pescadores 

pelos veranistas. Os pescadores são transformados em mão-de-obra pouco remunerada ou em 

pequenos comerciantes ligados direta ou indiretamente às atividades de lazer e de turismo ou 

emigram para a Capital, onde trabalham na informalidade. 

O processo de incorporação das zonas de praias à sociedade de consumo se 

intensifica no final dos anos de 1980, quando o Governo do Estado decide inserir o Ceará no 

mercado turístico internacional. Com a construção de uma rede de transporte e de serviços, e 

de vias integrando as zonas de praia, Fortaleza se torna o centro de recepção e de distribuição 

dos fluxos de turistas no Estado. Essa situação é reforçada com a construção do aeroporto 

internacional. 

A valorização das praias como mercadoria turística é desenvolvida mediante uma 

política de planejamento do território após os anos 1980, atraindo investimentos estrangeiros. 

Essa política de desenvolvimento do turismo de massa continua no final do século 

XX e começo do século XXI sem um planejamento territorial e avaliação de impactos e riscos 

sobre a cultura e a qualidade de vida da população residente. 
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A construção do porto do Pecém leva o Governo do Estado a ampliar a Região 

Metropolitana de Fortaleza ao incluir o município de São Gonçalo e a  direcionar o rumo do 

desenvolvimento naquela direção, como também a criar uma área industrial, a implantar usina 

termoelétrica e a instituir unidades de conservação no entorno desses equipamentos. 

Merecem destaque, também, a implantação de grandes equipamentos turísticos 

como hotéis, resorts e parques aquáticos, como também as fazendas de camarões ao longo 

dos estuários da costa cearense. 

Como reflexos, destacam-se os processos erosivos e a interferência na dinâmica 

costeira, provocados pela ocupação irregular e desordenada da orla, intensificando, a cada 

ano, um processo histórico de ocupação desordenada  

Após essa síntese histórica de ocupação do litoral, observa-se que a mão-de-obra 

da população, motivada pelo movimento migratório, não será absorvida pela economia 

formal,  exercerá pressão social pelos serviços urbanos e ocupará áreas de grande 

vulnerabilidade e/ou de proteção ambiental, iniciando um decurso de favelização. 

O Estado elege lugares de investimentos prioritários, dotando-os de infra-estrutura, 

os quais direcionaram o seu futuro processo de ocupação, como a industrialização, a 

urbanização, o crescimento urbano, a favelização e a disseminação de segundas residências. 

Em face da ocupação descontrolada do litoral para os mais variados fins e do 

surgimento de conflitos locais, nacionais e até internacionais na disputa desse espaço, é 

necessário que a gestão integrada do litoral seja prioridade das políticas públicas. 

 

Aspectos históricos da colonização no Município de Icapuí – síntese 

 

Uma das primeiras aglomerações urbanas no Município de Icapuí se deu no 

vilarejo de Caiçara, atual Sede municipal, com a construção de imensos casarões com 

alpendres (Figura 3) em arquitetura colonial européia, característica que permanece até hoje 

na maioria dos seus lugarejos. Uma das construções mais antigas é a Igreja de Nossa Senhora 

do Rosário, no Distrito de Ibicuitaba, levantada na época da escravidão (FREITAS; op cit: 

55). 
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Figura 3 – Casa típica com alpendre, característica predominante em Icapuí 
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005 
 

Caiçara era o nome anterior de Icapuí que significa cerca de galhos pra proteção 

das tribos indígenas, foi mudado por Decreto em 1945. Icapuí vem da palavra Igarapuí que 

significa “coisa ligeira”, e posteriormente adaptado para “canoa veloz” (SILVA, 1998:40 

apud ASSAD, op cit: 64). 

Consta nas notas de viagens e nos mapas elaborados por Juan de la Cosa que as 

naus de Vicente Yañez Pinzón e Diego de Lepe atracaram, em janeiro de 1500, no litoral 

cearense, na localidade denominada de cabo de “Santa Maria de la Consolación”, que seria a 

atual Ponta Grossa, localizada no Município de Icapuí, habitada na época pelos índios  

Tremembés, fato relatado por Silva (1993: 184), ao se referir aos relatos de Pompeu Sobrinho 

(1944). Os moradores locais contam que o Brasil começou em Ponta Grossa. 

Alguns documentos também informam sobre a ancoragem em Retiro Grande, que 

veio a se desenvolver após o domínio holandês, ocorrido entre o período de 1530 a 1643. 

Com ele iniciou-se a exploração de salinas como forma de recorrer a possessão das terras 

aproveitadas. Nesse período, o Município de Icapuí ainda estava vinculado ao de Aracati, que 

em 1748 é elevado à condição de vila, em razão do porto e da produção e embarque de carne 

de sol para Recife e São Luiz. 

Segundo as informações colhidas por Silvestre (2004: 49), até aproximadamente 

1750 não se tem notícia de permanência de brancos onde hoje está o município de Icapuí. 

Com a chegada do português Antônio de Sousa Machado, vindo de Russas, este instalou uma 

fazenda em Mata Fresca, em Aracati, e fundou o primeiro aglomerado na localidade de Areia 

de Baixo, atual Ibicuitaba. 
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Após explorar novos pontos, Antônio de Sousa Machado inclui os trechos na rota 

do gado que partia de Mossoró em direção ao Aracati, ao longo da qual se desenvolveram os 

núcleos urbanos de Icapuí, e ficava na rota que ligava Pernambuco ao Maranhão, a estrada 

geral para Pernambuco, recebendo portanto vários visitantes. 

No século XX, a atividade econômica era baseada na agricultura, no sal e na 

lagosta. Na agricultura plantaram o algodão, a mandioca, a cana de açúcar, coqueirais e 

cajueiros. 

A partir da década de 1930, a atividade de extração do sal se desenvolve e tem seu 

período áureo entre as décadas de 1960 e 1970 e instalaram-se na área de mangue da Barra 

Grande. 

A pesca da lagosta se desenvolve a partir da década de 1950 e, em decorrência da 

prática intensiva começou a ficar rara nos anos 1990. 

As atividades econômicas da pecuária extensiva e da exploração das salinas 

provocam transformações paisagísticas, principalmente nos tabuleiros litorâneos por meio das 

queimadas para o crescimento do pasto e a destruição dos manguezais para a produção de sal. 

Outra atividade que provocou modificações na paisagem foi a introdução do 

cultivo do cajueiro, que substituiu a cultura de subsistência e a vegetação natural. 

Nas proximidades da praia, as modificações paisagísticas se deram em decorrência 

da ocupação desordenada nas faixas de pós-praia, dunas e falésias, principalmente com a 

construção de segundas residências. 

Esses fatos contribuíram para que a população de Icapuí questionasse a forma 

atual do crescimento econômico e mudasse a forma de pensar esse crescimento para uma  

mais durável. 

Essa transição começa em 15 de janeiro de 1959, quando o Distrito de Icapuí foi 

elevado à condição de Município pela lei no 4.461, porém foi impedido pela lei no 8.339, de 

14 de dezembro de 1965 (ASSAD, op cit: 65). 

Durante muitos anos lutou pela sua emancipação política e teve à frente pessoas de 

comunidades diferentes: Dr. Orlando Rebouças, Dr. José Ferreira Neto, Dr. Raimundo Nonato 

de Lima, Monsenhor Manoel Diomedes de Carvalho, Newton Ferreira, Raimundo Lacerda, 

Miguel Carvalho, Luis Cirino, Maurílio Rebouças, José Marques, Marcondes de Oliveira, 

Lourdes Rebouças, Raimundo Silvério, Aldenor Bezerra, Dr. Inocêncio Uchôa, Dr. José 

Evaldo Silva, Dr. Xavier Maia, Irani Joventino, Simões Gondim, o famoso Zé Lelê de Aracati 

e tantos outros.   
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Silva (2004:56-58) cita um relato de José Airton Felix Cirilo da Silva, vereador na 

Câmara Municipal de Aracati, mostrando que foi muito difícil a luta para conscientizar a 

população a votar a favor da emancipação: 

 

Primeiro porque se alimentava um “tabu”, forjado no esteio das derrotas sofridas até 

então, segundo o qual Icapuí jamais conquistaria a emancipação, enquanto os Costa 

Lima “mandassem” no Aracati. De fato, foram os Costa Lima que impediram a 

instalação da nova cidade quando Icapuí passou a município, em 1959, com a 

aprovação da Lei Estadual n. 4.461, de 15 de janeiro. Segundo, há que se considerar 

o baixo nível intelectual do povo (mais de 70% da população era de analfabetos) e a 

total desinformação da maioria sobre as conseqüências do surgimento do novo 

município – as pessoas tinham sinceras dúvidas sobre o que ganhariam, se é que 

ganhariam com a mudança. 

 

Icapuí esteve vinculado administrativamente ao Município de Aracati até 1985, 

quando foi criado pela lei no 11.003, de 15 de janeiro de 1985, deixando de ser distrito de 

Aracati, a partir de Uma História de Luta. Com instalação em 1º de janeiro de 1986, sua 

administração tem sido marcada por um modelo de gestão pública participativa, mediante a 

organização de comunidades diferentes (LIMA, 2002: 175).  

O Partido dos Trabalhadores foi fundado no ano de 1988, pelo então prefeito José 

Airton Felix Cirilo da Silva, que era filiado ao PMDB/PFL, apresentando uma proposta 

mudança radical nas formas de fazer política. Diante da necessidade de uma relação direta 

entre a população e o governo, a participação veio a ser um dos lemas políticos do processo 

de redemocratização. A participação é um elemento da diferenciação simbólica da 

administração petista estabelecido como instrumento da luta política interna.  

A administração priorizou a participação popular, a transparência e  a 

descentralização administrativa e a busca de universalização do acesso aos serviços públicos 

de saúde, educação, infra-estrutura urbana, lazer e cultura.  

A transparência administrativa foi expressa com a prestação de contas mensal dos 

recursos da Prefeitura, pintada no muro da casa do prefeito, a partir de 1989.  

Em junho de 1997, o orçamento participativo é instalado e a administração 

municipal agrega ao orçamento as demandas da população. Essa mesma população deverá 

acompanhar a execução das ações aprovadas e monitorá-la mediante documentação 

disponibilizada pelo Executivo.   
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Com grandes avanços sociais, em especial nas áreas de educação e saúde, a 

Prefeitura recebeu o Prêmio Paz e Liberdade, do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), pelo trabalho realizado no sentido de que todas as crianças estejam assistidas e  

na escola  é um indicador importante (LIMA, op cit: 184). Outro prêmio recebido foi o da 

Gestão Pública e Cidadania – Universalização do Ensino, outorgado pelas Fundações 

FORD/Getúlio Vargas – Rio de Janeiro (FGV – RJ). 

Muitos conselhos municipais foram instalados: Turismo, Saúde, Educação, 

Assistência Social, Criança e Adolescente, Tutelar, Meio Ambiente; associações de 

moradores; associação de artesãos; associações de turismo; sindicatos (Trabalhadores Rurais e 

Funcionários Públicos); e a Federação das Entidades Comunitárias. Atualmente, estão 

desmobilizados, pois sempre o mesmo grupo participava de tudo, fato que colaborou para a 

diminuição de comprometimento dos moradores com as ações políticas. 

Em 2004, finda a hegemonia do PT em Icapuí, vence o PSDB com o pastor 

evangélico Edílson Cirilo da Silva.  

 

Aspectos geoambientais 

 

O litoral do Município de Icapuí se estende por 64 quilômetros de costa e é 

constituído por um conjunto paisagístico de ecossistemas e unidades de paisagem: mar 

litorâneo, praia, pós-praia, falésias (vivas e paleofalésias), campo de dunas (móveis e fixas),  

manguezal, planície de maré, salinas, coqueirais, núcleos habitacionais e agrossistemas  com 

cultura permanente e de subsistência (SILVA, 1993: 189).  

Registra-se, ainda, a presença do peixe-boi marinho (Trichechus manatus), 

mamífero aquático ameaçado de extinção. O local é estratégico em razão da presença de 

extensos bancos de capim-agulha e algas, seu principal alimento, além de fontes de água doce 

(“olhos-d’água”) que afloram na maré baixa próximo ao sopé das falésias (AQUASIS, op cit: 

114). 

Meireles (2004:11) acentua que, a partir da analise dos indicadores 

paleogeográficos, paleoclimáticos e  da reconstrução dos níveis marinhos, a evolução 

geoambiental da planície costeira de Icapuí está relacionada com as oscilações do nível 

relativo do mar e as mudanças climáticas, principalmente as que ocorreram durante o 

período Quaternário, originando depósitos geológicos e processos geomorfológicos que 

contribuem para a diversidade das formas e para as interações costeiras geoambientais. 
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A faixa litorânea engloba depósitos da Formação Barreiras (área de tabuleiro), 

depósitos costeiros atuais e sub-atuais (Planície Litorânea), além de exposição das Formações 

Jandaíra e Açu (Grupo Apodi) nas faixas de falésias. Varia, em sua geomorfologia, conforme 

a predominância dos processos da dinâmica marinha.(SILVA, op cit:192). 

O fato de o planejador compreender a dinâmica marinha sobre a configuração da 

linha de costa é fundamental para adotar ações e medidas para o ordenamento territorial.  

Meireles (op cit: 18) tão bem observa que  

 

[...] a dinâmica atual que envolve as unidades geoambientais, portanto, através dos 

fluxos de matéria e energia, vincula-se diretamente (...) à dinâmica imposta pela 

interação e interdependência dos componentes bióticos e abióticos. 

 

Sendo assim, constata-se que a paisagem litorânea está em permanente estado de 

transformação, fato esse que pode ser constatado durante a formação das praias a partir do 

transporte de sedimentos arenosos ou rochosos pelas ondas ou correntes marinhas. Suas 

feições variam periodicamente em conseqüência dos processos de deposição desses 

sedimentos. 

A planície costeira de Icapuí foi, também, construída por vários fluxos junto com 

as flutuações do nível do mar, mudanças climáticas.  

Consta nos trabalhos elaborados por Meireles (op cit: 17) a descrição dos fluxos 

conforme se segue: 

 

• Fluxo subterrâneo, proveniente do Aqüífero Barreiras, vincula-se diretamente 

com o canal do estuário Barra Grande.  

• Fluxo estuarino é relacionado com águas subterrâneas, escoamento 

superficial e oscilações diárias de maré e, originam a formação de bancos arenosos 

na desembocadura do canal e sobre o delta de maré como também, originam 

esporões arenosos.  

• Fluxo lagunar origina-se a partir da formação dos esporões arenosos ou ilhas 

barreiras, impulsionada pela dinâmica local e presença do terraço marinho.  

• Fluxo litorâneo inicia-se a partir da chegada de forma obliqua das ondas na 

linha de costa e dos ventos alísios de leste e nordeste e à ação das marés. Na frente 

do estuário Barra Grande a zona de estirâncio chega mais de 3 km e encontra-se 

também, os esporões arenosos (spits) ao longo da margem direita. 

• Fluxo eólico, vinculado com as flutuações do nível do mar, com a deriva 

litorânea dos sedimentos, hidrodinâmica do canal estuarino e com o fluxo da água 

subterrânea. As dunas foram formadas a partir dos terraços marinhos. 
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• Fluxo gravitacional evidencia-se ao longo da linha de falésias devido ao 

desmoronamento de blocos. 

 

A figura 4 representa os principais fluxos, caracterizados pela ação das energias 

geradoras de sedimentos não consolidados, transporte desse material e deposição ao longo da 

linha de costa.  

 

 
Figura 4 – composição dos principais fluxos de matéria e energia que atuam na planície costeira de 

Icapuí  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005 
 
 
Os depósitos eólicos distribuídos ao longo da planície costeira de Icapuí gradam 

lateralmente para a faixa de praia, terraços marinhos, lagoas costeiras e delta de maré. 

Evoluíram de acordo com a disponibilidade de sedimentos durante as fases de transgressão e 

regressivas e as mudanças climáticas. Proporcionaram a origem de três gerações de dunas, 

evidenciando os tipos de barcana - transversal, dômica e parabólica. As areias para a 

formação das dunas foram remobilizadas a partir da construção das primeiras faixas de terraço 

marinho, no início do período regressivo, ainda com o nível do mar nas proximidades das 

falésias mortas. Estão distribuídas preferencialmente na porção leste da planície (Figura 5).  
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Figura 5 - Campos de dunas fixas e semifixas localizados mais à leste dos setores de estudo  
Fonte: Arquivo J.Meireles, 2004 
 

Aspectos socioeconômicos 

 

Analisando os dados do Perfil Básico Municipal de Icapuí, elaborado pelo Instituto 

de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE, op cit), a população estimada para 

2004 é de 20.624 habitantes. 

Está classificado entre os vinte maiores valores de IDM – 2002 (Índice de 

Desenvolvimento Municipal) do Estado, de acordo com  IPECE (op cit). 

As principais atividades econômicas são a pesca (principalmente a lagosta), o 

artesanato, a agricultura (as culturas do caju e do coco) e a pecuária extensiva.  

A atividade turística encontra grande potencial no local em razão dos cenários 

paradisíacos. Os estaleiros de construção de barcos, a exploração de salinas, o comércio 

varejista e a produção de petróleo são também atividades econômicas desenvolvidas no 

Município. A indústria é mineral (extração e refino de sal) e de transformação, destacando-se 

as indústrias de produtos alimentares e vestuário, calçados, artefatos de tecidos, couros e 

peles. Recentemente, todavia, observa-se o crescimento de turistas e veranistas pelos seus 

atrativos naturais (dunas e falésias), como também a inserção de novas atividades produtivas 

como a carcinicultura (Figura 6) e extração de algas, dentre outras. 
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Figura 6 – Fazendas de camarão na foz do rio da Barra Grande  
Fonte: Arquivo Tibico Brasil, 2005 
 

A atividade turística promove um avanço na infra-estrutura, principalmente de 

rodovias e vias de acesso, porém, necessita melhorias no que se refere a água encanada, 

esgoto e lixo, telefonia, transportes, bem como os aspectos relacionados à capacitação dos 

empresários e empregados. 

No aspecto saúde, segue os princípios de universalidade, descentralização e 

participação, de forma municipalizada, intitulada de Sistema Local de Saúde (SILOS), e 

dispõe de 3 postos de saúde, um pequeno hospital municipal, implantação do Programa Saúde 

da Família, controle da mortalidade infantil (IPECE, op cit). A área da educação é o 

diferencial do Município que, segundo a Secretaria de Educação do Estado do Ceará 

(SEDUC, 1999), conta com uma taxa de 86,8% de jovens entre 7-14 anos de idade 

matriculados nas escolas municipais, atingindo a excelência na universalização do ensino 

nesta faixa etária. 

 

Organização social, gestão participativa e cidadania em Icapuí 

 

Relatos dão conta de que a participação da sociedade civil é uma característica da 

administração municipal de Icapuí. Desde a sua emancipação, prioriza a participação popular, 

a transparência administrativa, o acesso a informações dentro do processo  democrático, 

traduzindo-se em forte traço da cultura local. 

Consta que o poder público local fomenta incentivo à cidadania por meio da 

criação de associações, cooperativas e conselhos municipais, assim como a formação de 

parcerias entre os diversos setores sociais e o governo local nas ações e decisões do poder 

público. Essa característica é apontada por Assad (op cit: 77): 
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Neste sentido, Icapuí tem se destacado por dois aspectos. Primeiro por ser um 

município pequeno, sem muitos recursos, todavia exercendo uma prática 

administrativa democrática, participativa e inovadora. Segundo, pela forma original 

com que vem implantando o processo de gestão administrativa e de construção da 

cidadania, como por exemplo o orçamento participativo (que inclui a prestação de 

contas municipal na parede da casa do prefeito), os conselhos setoriais e o 

envolvimento de jovens e crianças – “de forma alegre e divertida” – nos processos 

decisórios. 

 

O orçamento participativo busca  repolitizar o orçamento, não no sentido original 

de controle do Governo. Muito mais, ele deve ser entendido como objeto interdisciplinar ou 

transdisciplinar, por envolver aspectos que vão de estratégias para facilitar e promover a 

participação do maior número de cidadãos a uma necessária preocupação com a dimensão 

espacial do processo orçamentário (SOUZA, op cit: 542). 

Icapuí foi o primeiro município do Nordeste a criar o Fórum Municipal de 

Orçamento Participativo, em 1997, participação esta constatada também na elaboração e 

implantação de vários planos (PDLSI – Plano de Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável de Icapuí, de Desenvolvimento e Turismo, de Recursos Hídricos, de Educação, de 

Saúde, de Assistência Social). 

Assad (op cit: 78) chama a atenção para o fato de que várias dificuldades foram 

enfrentadas para implantar esta gestão inovadora: 

 

Os sérios problemas sociais existentes na época (como o alto índice de mortalidade 

infantil; falta de leitos hospitalares; 70% de analfabetismo; elevado número de 

professores sem formação; número de salas de aula insuficientes, etc.), associado à 

inexperiência administrativa, à falta de recursos financeiros e à inexistência de um 

quadro capacitado e com competência técnica, foram os principais fatores. 

 

Ressalta, ainda, que tomaram como prioritárias as políticas públicas nas áreas de 

educação e saúde com metas fundamentadas na participação popular, transparência 

administrativa, democratização e universalização dos serviços públicos (ASSAD, op cit; 78), 

cujo objetivo era evitar assim o desperdício de esforços e recursos públicos e redefinir os 

investimentos e ações. Um dos resultados foi a elaboração do PDLSI – Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável de Icapuí. 

Em meados da década de 1990, o Governo municipal elaborou o orçamento a 

partir de discussões com a comunidade. Inicia, com efeito, ampla discussão com a sociedade, 
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incentivando a participação popular no gerenciamento do poder público, que também é um 

dos objetivos do orçamento participativo, junto com a descentralização e democracia do 

orçamento público e a gestão administrativa do poder público local (ASSAD, op cit: 79). 

Essa inserção popular no processo decisório proporcionou uma redefinição do 

papel do poder público local e do prefeito. 

 

4.2 Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla 

 

O Projeto Orla visa a compatibilizar as políticas ambiental e patrimonial  com o 

planejamento do uso e ocupação desse espaço costeiro, identificado como local de sustentação 

natural e econômica da zona costeira, mediante um processo participativo. 

Assim, foram previstos limites para a orla que incluem a faixa marinha e terrestre 

defrontante para o mar, onde parte dela compõe o Patrimônio da União, como praias, terrenos 

e acrescidos de marinha. 

O Decreto-Lei no 9.760/46 discrimina estes últimos: 

 

Art. 2. o – São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 metros, medidos 

horizontalmente para a parte de terra, da posição da linha de preamar-médio de 

1831, 

a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens de rios e lagoas, até 

onde faça sentir a influência das marés; 

b) os que contornam as ilhas situadas em zonas onde se faça sentir a influência das 

marés; 

Art. 3. o – São terrenos acrescidos de marinha os que se tiverem formado, natural ou 

artificialmente, para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimentos aos 

terrenos de marinha. 

 

São classificados, inicialmente como bens dominiais, porém, dependendo de sua 

situação, localização ou uso são tratados como bens de uso comum do povo ou de uso 

especial. No caso de serem dominiais, podem ser cedidos, alugados ou aforados. A 

Constituição Federal (reafirma a Lei no 7.661/88) qualifica as praias da seguinte maneira: 

 

Art. 10.o – As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, 

sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar; em qualquer direção e sentido, 

ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos 

em áreas protegidas por legislação específica.[...] 
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§ 3.o -  Entende-se por praia a área coberta ou descoberta periodicamente pelas 

águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, 

cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, 

em sua ausência, onde comece um outro ecossistema. 

 

Diante de tal constatação, justifica-se a implementação do Projeto Orla como 

auxilio à Secretaria do Patrimônio da União dedicado a rever a atuação federal na matéria, 

atualizando as conceituações e medições utilizadas e revisando os aforamentos e concessões 

de uso destes espaços. 

O Projeto Orla define a orla marítima como uma unidade geográfica inclusa na 

zona costeira, delimitada pela faixa de interface entre a terra e o mar. Tem como 

característica o equilíbrio morfodinâmico, onde os fenômenos terrestres e marinhos se 

interagem, e tendo como condicionantes os elementos de conformação da orla (costas 

rochosas, falésias erodíveis, praias arenosas, praias de seixos, planícies lamosas, pântanos, 

manguezais e formações recifais) que fazem parte dos processos geológicos e oceanográficos 

que associados ao clima, a orografia ou a hidrolografia, compõem os ambientes naturais 

litorâneos que servem de suporte para os ecossistemas.  

Os limites estabelecidos pelo Projeto Orla são os especificados a seguir, além dos 

critérios aplicáveis em algumas situações geográficas com base na legislação: 

 

Na zona marinha, a isóbata de 10 metros, profundidade na qual a ação das ondas 

passa a sofrer influência da variabilidade topográfica do fundo marinho, 

promovendo o transporte de sedimentos.  

Na zona terrestre, 50 (cinqüenta) metros em áreas urbanizadas ou 200 (duzentos) 

metros em áreas não urbanizadas, demarcadas na direção do continente a partir da 

linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas por 

feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, 

manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando 

existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos (Projeto 

orla: fundamentos para gestão integrada/MMA/MPOG, 2002: 28). 

 

Os limites, objetivos, instrumentos e competências para a gestão 

da orla marítima, bem como as regras de uso e ocupação, as disposições 

finais e complementares e transitórias estão definidas no Decreto n.° 5.300 

de 2004, que regulamenta a Lei n.° 7661/1988.   

O objetivo principal do projeto é (Projeto orla: fundamentos para gestão 

integrada/MMA/MPOG, op cit: 7): 
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Compatibilizar as políticas ambiental e patrimonial do governo federal no trato dos 

espaços litorâneos sob propriedade ou guarda da União, buscando, inicialmente, dar 

uma nova abordagem ao uso e gestão dos terrenos e acrescidos de marinha, como 

forma de consolidar uma orientação cooperativa e harmônica entre as ações e 

políticas praticadas na orla marítima. 

 

Para alcançar esse objetivo, faz-se necessário fortalecer a parceria entre o setor 

público e o privado na gestão integrada da orla, desenvolver mecanismos institucionais de 

mobilização social e promover atividades socioeconômicas compatíveis com o 

desenvolvimento sustentável. Na identificação dos problemas a serem resolvidos pelo Projeto 

Orla, e para permitir a passagem para uma situação final ou desejada, é importante observar 

que o ambiente não significa apenas a definição das características físicas e ecológicas da 

orla. O ambiente é o espaço produzido socialmente, no qual se encontram atores sociais, 

interesses e conflitos.   

Com a identificação dos principais atores e seus interesses, responsáveis pela 

produção social do espaço, é possível determinar áreas de planejamento e gestão. Nestas 

áreas, caracterizadas pelo seu uso atual, são propostas intervenções objetivando a melhoria do 

quadro ambiental, priorizando os interesses locais, indicando os atores e os órgãos públicos 

envolvidos no processo de participação e os que devem atuar de forma compartilhada na 

prática da descentralização. 

Essas ações interventivas deverão ser monitoradas como forma de 

acompanhamento e avaliação da eficácia do Plano, como também de geração de subsídios 

para a revisão do Plano, aprimorando continuamente o banco de dados para o Projeto Orla. 

O Projeto Orla está viabilizando não só a compatibilização de políticas ambiental e 

patrimonial do Governo Federal. Com ele, foi prevista a ocupação do território compatível 

com a viabilidade econômica e ecológica, ensejando o planejamento desses espaços. Analisa 

as limitações ambientais, sociais, econômicas e institucionais da orla, com vistas a otimizar o 

seu uso de maneira sustentável e integrar espacialmente as políticas públicas, sugerindo as 

áreas prioritárias para a ação. A garantia de sua efetivação,portanto, é estar contemplado no 

Plano-Plurianual – PPA e implementar uma gestão integrada das políticas públicas no 

Município de Icapuí. 

 

 

 



 

 

85 

4.3 Plano de Intervenção na Orla Marítima de Icapuí – experiência concreta 

 

Dando efetivação ao processo de participação da sociedade na decisão das 

políticas públicas no Município de Icapuí, este participa da implementação do Projeto de 

Gestão Integrada da Orla Marítima, elaborando o Plano de Intervenção na Orla Marítima. 

O Plano de Intervenção da Orla Marítima de Icapuí foi elaborado para atuar como 

importante instrumento da gestão e contribuir para a promoção do desenvolvimento 

sustentável do Município. Mediante a definição de medidas estratégicas, envolvendo os 

aspectos do ambiente e do urbano, foi fundamentada grande parte das ações de 

sustentabilidade propostas para a linha de costa de Icapuí. 

Esse plano, caso seja somado aos já produzidos pelo próprio Município, como o 

Plano de Desenvolvimento Local Sustentável  de Icapuí (PDLSI) e o Plano de Negócios da 

Exploração Lagosteira, contribuirá para o fortalecimento de iniciativas voltadas para o 

ordenamento do uso e ocupação das suas áreas litorâneas, de forma sustentável. Vale salientar 

que ele foi desenvolvido de forma participativa, por meio de uma equipe local e com o apoio 

técnico dos governos federal, estadual e municipal. 

O Plano apresenta a caracterização da orla do Município de Icapuí, a definição da 

área de intervenção e o diagnóstico, seguidos pelos cenários atuais, tendências e ações 

desejadas de uso e ocupação do solo. A partir da identificação dos problemas e conflitos 

incidentes em cada trecho, apresentam-se os trechos priorizados e as ações e medidas 

propostas, juntamente com um cronograma de implantação e revisão destas.  

A figura 7 mostra as unidades e os trechos da linha de costa propostas pelo Plano 

de Intervenção. A unidade I é delimitada pelas praias de Retiro Grande, fronteira com o 

Município de Aracati, e Barreiras da Sereia. A unidade II tem como limites as praias de 

Barreiras da Sereia e de Placa. E a unidade III é delimitada pelas praias de Placa e de Manibu, 

fronteira com o município de Tibau, no Estado do Rio Grande do Norte.  
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Figura  7 – Divisão da orla municipal em unidades de paisagem e trechos 
Fonte: Plano de Intervenção da Orla Marítima do Município de Icapuí (2004) 
 
 
Na configuração espacial da orla, foram identificadas duas áreas bem distintas, 

quanto aos objetos fixos (dunas, falésias, praia, recursos hídricos) e os respectivos fluxos 

(eólico, litorâneo, estuarino): as praias de Barreiras da Sereia e da Barra Grande. 

Os trechos das praias de Barreiras da Sereia (trecho 2.1) e Barra Grande (trecho 

2.2) foram definidos como prioritários em virtude do avanço do mar sobre as casas (processo 

erosivo acelerado) e da existência de um pequeno porto e de atividades de produção de sal e 

carcinicultura instaladas no ecossistema manguezal, respectivamente. 

Em Barra Grande, em virtude da existência da desembocadura do curso d’água, há 

grande deposição de sedimentos arenosos. Como consta Silva (op cit: 192), a praia 

apresenta-se com uma larga extensão. 
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Constata-se, também, a presença de arrecifes (afloramento de blocos rochosos 

derivados do processo de recuo vertical das falésias) em Barreiras da Sereia, que ficam 

parcialmente recobertos no período da maré alta. Na maré baixa, formam pequenas lagoas. 

A faixa de praia (compreendendo a zona intermaré) que abarca os setores de 

estudo está diretamente associada à evolução do delta de maré (banco dos Cajuais). São praias 

largas, arenosas e com declividade muito suave; as variações de marés chegam a oscilar entre  

0,1 a 3,2 metros 4. Com a ação dos ventos predominantes de leste, a deriva litorânea ocorre de 

leste para oeste. As figuras 8 e 9 evidenciam os principais aspectos morfológicos da faixa de 

praia (zonas de estirâncio e berma) e sua gradação lateral para o delta de maré.  

 

 
Figura 8 – Faixa de praia da Barreiras da Sereia com vista panorâmica de leste para oeste. Em 

primeiro plano a faixa de praia. Ao fundo o delta de maré.  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005. 

 

 
Figura 9 – Faixa de praia da Barreiras da Sereia com vista panorâmica de oeste para leste. Em segundo 

plano, a Barra Grande  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005 
 

       A composição ecossistêmica do banco de Cajuais (delta de maré) está diretamente 

relacionada à produção e dispersão de nutrientes vinculada às aportações do ecossistema 

estuarino e praias adjacentes, dando suporte a uma complexa cadeia alimentar, que regula o 

potencial de biodiversidade associado às zonas úmidas, planície costeira, praias arenosas e 

rochosas, principalmente do litoral leste cearense.  

 

___________________ 
4 Fonte:Funceme, em 20 de outubro de 2005. 
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Durante os trabalhos de campo, foi possível registrar a diversidade da fauna e 

flora, as distintas fácies sedimentares da cobertura arenosa e biodetrítica do delta de maré, a 

dinâmica das correntes de deriva litorânea e a participação dos canais de maré na construção e 

manutenção de um aporte regulador de matéria orgânica e nutrientes para o setor de águas 

rasas e ecossistema manguezal.  

       Os setores definidos para os estudos e a serem vinculados com as aportações 

realizadas pelo Projeto Orla representaram unidades de paisagem com intensa dinâmica 

geoambiental e ecológica. Estão associados ao delta de maré, ao canal estuarino e ao porto e 

atividades industriais de produção de sal e carcinicultura. A figura 10 mostra parte da praia 

Barreiras da Sereia, durante a maré cheia, evidenciado uma flecha de areia formada a partir da 

dinâmica das marés, aportação de sedimentos pela deriva litorânea e hidrodinâmica estuarina.  

 

 
Figura 10 – Vista panorâmica da Barreiras da Sereia, evidenciando seus aspectos morfológicos e 

relações de interdependência geoambiental e ecológica com o delta de maré e o sistema estuarino Barra Grande  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005. 
 
A dinâmica imposta pela conjunção de fluxos de energia relacionados com as 

ondas, marés e deriva litorânea de sedimentos e a ocupação de unidades morfológicas (berma 

e zona de estirâncio), promoveu o incremento da erosão na praia Barreiras da Sereia. 

Edificações foram degradadas e vias de acesso danificadas (Figura 11). Por tratar-se de um 

setor diretamente associado à evolução dos bancos de areia do delta de maré, mudanças 

morfológicas e batimétricas interferem diretamente no transporte de sedimentos em deriva 

litorânea e na dinâmica das ondas.  
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Figura 11 – Barreiras da Sereia em avançado processo de erosão costeira  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005.  
 

       Entende Meireles (2001) que, associados a um conjunto de terraços marinhos e 

durante o evento regressivo no qual o mar atinge a cota atual, desenvolveram-se os sistemas 

lagunar de Cajuais, o estuarino de Barra Grande, dunar, e o delta de maré diante dos setores 

de estudo (Figura 12).  

 

 

Figura 12 – Parte do delta de maré associado ao setor Barra Grande. Verifica-se a presença da 
vegetação de mangue  

Fonte: Arquivo J.Meireles, 2004 
 

Nas localidades de Barreiras da Sereia e Barra Grande, a linha de falésias está 

afastada em aproximadamente 2 km da linha de praia, compondo morfologias associadas a 

terraços marinhos holocênicos e pleistocênicos (Figura 13). 
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Figura 13 – Falésias mortas de Icapuí. Em segundo plano, os terraços marinhos e a parte do canal 

estuarino Barra Grande  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005.  
 

A unidade geomorfológica denominada de tabuleiro se desenvolve a partir do topo 

das falésias em direção ao continente. Na faixa central da planície, nas proximidades da Sede 

de Icapuí, esta unidade está afastada em aproximadamente 2 km da linha de praia e, tanto para 

leste como oeste, o tabuleiro se aproxima da linha de praia, constituindo os trechos de falésias 

vivas. A seqüência de pequenos tômbulos nas praias ao oeste da desembocadura do estuário 

Barra Grande está relacionada à dinâmica erosiva das falésias vivas.  

Lagoas intermitentes e perenes existem ao longo da planície costeira. Na área em 

estudo, especificamente em Barra Grande, situam-se lagoas intermitentes, nas proximidades 

da planície de maré. O ecossistema manguezal está presente nesta área e está sendo reduzido 

em virtude das atividades de carcinicultura e salina. Esse fato provoca a reativação no 

processo de mobilização de sedimentos eólicos vindos da praia e pós-praia e se depositando 

na planície fluvial, desmatamento do manguezal, extinção de setores de apicum e danos à 

qualidade da água (IBAMA, 2005) (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Lagoa sobre terraço marinho holocênico nas proximidades dos setores de estudo.  
Fonte: Arquivo J. Meireles, 2005 
 
O manguezal da Barra Grande (Figura 15) é considerado uma área de proteção 

ambiental (APA) pela Lei Municipal no 298/00, de 12 de maio de 2000. O gerenciamento das 
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ações e atividades desenvolvidas dentro da unidade de conservação está comprometido pelo 

fato de encontrar-se sem o zoneamento nem o plano de manejo. 

 

 
Figura  15 – Vista aérea da foz e do acesso ao porto dos barcos localizado no canal principal do 

estuário da Barra Grande, onde se verifica a presença do ecossistema manguezal no segundo plano. 
Fonte: Arquivo Tibico, 2005. 
 
O Plano de Intervenção apresenta a caracterização da orla, identifica seus 

problemas e conflitos (Figuras 16 e 17), como também propõe soluções. A Tabela 2 relaciona 

os conflitos com as atividades destes geradoras, apresenta os problemas como também os 

efeitos e impactos associados a cada problema. Ainda identifica linhas de ação para 

equacionar cada problema, propondo ações e medidas para os trechos Barreiras da Sereia e 

Barra Grande. 

 
Figura 16 –  Vista aérea da Barreiras da Sereia onde se observa a instalação de equipamentos 

urbanos em área de praia.  
Fonte; Arquivo Tibico Brasil,2005 
 
 

 
Figura 17 – Canal da Barra  Grande e a atividade de carcinicultura. 
Fonte: Arquivo Tibico Brasil,2005 



 

 

Tabela 2 – Resumo das ações e medidas propostas para solucionar os conflitos/problemas das praias de Barreiras da Sereia e Barra Grande 
 
 

BARREIRAS DA SEREIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFLITOS 
 

ATIVIDADES GERADORAS 
DO CONFLITO 

PROBLEMAS EFEITOS E IMPACTOS ASSOCIADOS AOS 
PROBLEMAS 

1 Necessidade de 
relocação X 
resistência da 
comunidade 

Avanço do mar – erosão costeira  
Construção civil  
( residências, vias, escolas etc.) 

•  Perda da infra-estrutura instalada 
(vias de acesso, escolas, rede de 
energia elétrica) 

•  Destruição das residências 
•  Construção de contenções de 

forma inadequada. 
 

• Comprometimento da qualidade de vida da 
comunidade local 

•   População desabrigada 
•   Prejuízos econômicos para o Poder Público   
•   Aumento do processo erosivo 

2 Ocupação irregular X 
conservação das dunas, 
falésias e encostas 

Construção civil (residencial, 
turística, comercial) 
 
 

•  Erosão das dunas 
•  Soterramento das casas pela areia 
•  Dificuldade de implantar infra-

estrutura 
•  Ocupação em APP 

•   Perda da beleza cênica 
•   Comprometimento dos recursos hídricos 
•   População desabrigada 

     

3 Pesca predatória X 
conservação do 
ecossistema marinho 

Pesca •  Redução do estoque pesqueiro 
•  Degradação do habitat natural 
 

•   Diminuição da renda familiar do pescador 
•   Comprometimento da atividade pesqueira 
•   Comprometimento do ecossistema marinho 
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Tabela 2 – Resumo das ações e medidas propostas para solucionar os conflitos/problemas das praias de Barreiras da Sereia e Barra Grande 
 
 

CONFLITO 1. NECESSIDADE DE RELOCAÇÀOX RESISTENCIA DA COMUNIDADE 

LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

• Contenção  da erosão marinha 
• Relocação da comunidade 
• Recuperação das dunas e da vegetação nativa 

 

1 Elaborar estudo da dinâmica costeira 
2 Elaborar/implantar projeto de contenção da erosão 
3 Elaborar/implantar projeto de reassentamento 
4 Implementar ações para a mobilização/sensibilização da comunidade 

CONFLITO 2: OCUPAÇÃO X CONSERVAÇÃO DAS DUNAS, FALÉSIAS E ENCOSTAS 

LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

• Ordenamento e disciplinamento  do uso e ocupação da área 
• Recuperação das dunas e da vegetação nativa 
• Relocação das ocupações irregulares 

 

5 Relocar as casas em área de risco 
6 Elaborar/implantar projeto de contenção dos processos erosivos nas encostas 
7 Elaborar/ Implantar projeto de replantio da vegetação nativa 
8 Implantar/efetivar controle e fiscalização 
9 Implantar ações de Educação Ambiental voltada p/ a comunidade  

CONFLITO 3: PESCA PREDATÓRIA X CONSERVAÇÃO DO ECOSSISTEMA MARINHO 

LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

•  Disciplinamento/ regulamentação da atividade pesqueira 
 

10 Oficializar parcerias junto à UFC (LABOMAR) e IBAMA p/ 
       elaborar/implantar plano de sustentabilidade para a pesca 
11 Implementar ações de capacitação dos pescadores e comerciantes 
12 Implantar/efetivar controle e fiscalização da atividade pesqueira 
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Tabela 2 – Resumo das ações e medidas propostas para solucionar os conflitos/problemas das praias de Barreiras da Sereia e Barra Grande 

 
 
BARRA GRANDE 
 

CONFLITOS  ATIVIDADES 
GERADORAS DO 

CONFLITO 

PROBLEMAS EFEITOS E IMPACTOS ASSOCIADOS AOS PROBLEMAS 

1 Ocupação irregular X 
manutenção das 
características naturais do 
manguezal (APP) 

Construção civil 
(residencial, turística) 
Econômicas (salinas, 
carcinicultura, pesca). 

•   Ocupação irregular 
    (residencial,comercial em 

APP 
•    Aterro de canais 
• Disposição inadequada de    

efluentes e resíduos sólidos 

• Degradação do ecossistema do manguezal e perda da 
biodiversidade 

• Poluição dos recursos hídricos  
• Perda da beleza cênica 
• Prejuízos socioeconômico e ambiental 

2 Lançamentos de resíduos 
no canal  
X  circulação de 
embarcações e 
conservação do 
ecossistema  

Comercial 
(pesca,carcinicultura, 
salinas) 
Turística 

• Disposição inadequada de 
efluentes e resíduos sólidos 
pelas residências e demais 
atividades econômicas) 

• Canal assoreado 
• Dificuldade na circulação 

das embarcações. 

• Degradação do ecossistema 
• Poluição e contaminação dos recursos hídricos 
• Comprometimento dos recursos  pesqueiros 
• Redução da disponibilidade de água para as atividades 

econômicas. Prejuízos econômicos 

3 Exploração salineira X 
carcinicultura 
(conflito territorial) 

Carcinicultura 
Salinas 

• Violência causada pela 
disputa de área 

• Aterro dos canais 
 

• Prejuízos socioeconômicos  
• Degradação do ecossistema do mangue 
• Poluição dos recursos hídricos 
• Perda da biodivresidade   
• Degradação da paisagem 

4 Pesca artesanal 
(subsistência) X 
carcinicultura 
(conflito territorial) 

Pesca 
Carcinicultura 

• Restrição das áreas para a 
pesca 

• Redução do pescado 
 

• Redução da renda do pescador artesanal  

5 Pesca motorizada X 
carcinicultura 
(conflito por recursos 
ambientais – água) 

Pesca 
Carcinicultura 

• Redução da disponibilidade 
de água para as atividades 
econômicas 

• Prejuízos econômicos para as 2 atividades 
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Tabela 2 – Resumo das ações e medidas propostas para solucionar os conflitos/problemas das praias de Barreiras da Sereia e Barra Grande 
 
 

 
CONFLITO 1: OCUPAÇÃO X MANUTENÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS DO MANGUE -APP 

LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 
•  Relocação/ reordenamento da ocupação da área 
•  Regulamentação das atividades econômicas 

 
  

13 Elaborar/Implantar projeto de reassentamento p/ ocupações   irregulares 
14 Efetivar controle e fiscalização  
15 Recuperar o ecossistema manguezal (replantio da vegetação) 
16 Implantar ações de educação ambiental (capacitação,   sensibilização e mobilização) 
17 Disponibilizar parte das áreas de salinas para recuperação do ecossistema 

CONFLITO 2 –LANÇAMENTO DE RESIDUOS NO CANAL X CONSERVAÇÃO AMBIENTAL E CIRCULAÇÃO DE EMBARCAÇÒES 
LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

• Sistematização da coleta de resíduos  
• Recuperação dos habitats degradados 
• Dessassoreamento e sinalização do canal 

 

18 Implantar infra-estrutura para a coleta de resíduos 
19 Elaborar/executar projeto de desassoreamento do canal  
20 Efetivar  fiscalização específica para a contenção do desmatamento 
21 Recuperar o ecossistema (replantio da vegetação) – mata ciliar 
22 Implantar ações de educação ambiental voltada p/ os moradores e usuários da área 

 
CONFLITO 3 - EXPLORAÇÃO SALINEIRA X CARCINICULTURA 

LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 
• Ordenamento e regulamentação das atividades econômicas 23 Elaborar/implantar projeto  de recuperação de áreas degradadas (substituição da 

atividade salineira reservando parte da área para recuperação e o restante para 
aqüicultura) 

CONFLITO 4 - PESCA ARTESANAL X CARCINICULTURA 
LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

• Ordenamento e regulamentação das atividades econômicas 
 

24 Delimitar áreas para as diferentes atividades ( zoneamento marínho) 
 

CONFLITO 5 – PESCA MOTORIZADA X CARCINICULTURA 
LINHAS DE AÇÃO PARA EQUACIONAR O PROBLEMA AÇÕES E MEDIDAS 

• Ordenamento das atividades econômicas 24 Delimitar áreas para as diferentes atividades ( zoneamento marínho) 
 

Fonte: Adaptado do Plano de Intervenção do Município de Icapuí, 2004 
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O Plano de Intervenção representa uma intenção de análise integrada dos 

conflitos/problemas e proposição de soluções a partir de uma reflexão sobre o uso e ocupação 

dessa área. 

Ao analisar os problemas, verifica-se que muitos deles estão vinculados à  

permissão do poder público para ocupar dunas, margens de foz de rio (braço de mar), 

construção de obras costeiras como contenção com aterro de canais e contenção de forma 

inadequada, falta de saneamento básico, uso descontrolado do estoque pesqueiro e a falta de 

educação ambiental da população.  

Ao propor, por exemplo, as duas linhas de ação para equacionar os problemas de 

Barreiras da Sereia, como o reassentamento da população e a recuperação da vegetação nativa 

estes, trarão benefícios para os fluxos litorâneo e eólico e recuperação de dunas. Para que 

esses benefícios sejam de longa duração, é proposto o disciplinamento da ocupação. Outro 

exemplo é ao se referir ao fortalecimento das entidades associativas para resolver o conflito 

da atividade pesqueira, esperando com isso não comprometer a atividade pesqueira, por 

conseguinte, a renda familiar do pescador. Verifica-se, também, a necessidade de 

implementação de um programa de Educação Ambiental para que a população que vive da 

atividade pesqueira não seja degradadora e sim protetora do meio ambiente. 

A Barra Grande tem grande importância econômica para o Município, por 

desenvolver atividades de salina, carcinicultura e portuária (Figura 18). Os serviços 

ambientais que dão suporte a essas atividades, entretanto, estão sendo degradados e afetando 

as bases produtivas (biodiversidade, água, solo). Dentre as linhas de ação propostas, tem-se a 

elaboração de um plano de reabertura e sinalização do canal que com o dessassoreamento, 

beneficiará o fluxo hidrológico do rio, aumentará a sua vazão e também as águas do mar 

penetrarão mais facilmente, proporcionando a renovação das águas. 

 

                            
Figura 18 – Ecossistema manguezal e atividade de salina na margem direita, e atividades de 

carcinicultura e instalação de porto na margem esquerda na foz da Barra Grande.   
Fonte: Arquivo Tibico Brasil, 2005. 
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É necessário, também, o ordenamento das atividades econômicas, sistematização 

da coleta de lixo, infra-estrutura, recuperação das áreas degradadas para que as soluções 

propostas tenham continuidade. Um trabalho de Educação Ambiental é também proposto, 

visto que falta de compromisso por parte da população com a qualidade ambiental. 

As possíveis soluções apresentadas no referido plano para corrigir uma degradação 

ambiental caminham para uma gestão de usos e interesses conflitantes, e mostram onde os 

investimentos públicos  devem ser aplicados de forma integrada. 

A viabilidade do planejamento e gestão ambiental no Município de Icapuí requer 

contínua apreciação do desenvolvimento desse processo, visando à redefinição constante dos 

objetivos estabelecidos e a auto correção dos cursos das ações selecionadas. 

Uma visão um pouco mais distanciada do plano revela, primeiramente, a ausência 

das universidades na composição da equipe; não para substituir as deliberações diretas da 

população mas para apresentar uma base técnica balizadora e mostrar os problemas e 

peculiaridades de cada meta. 

Deve-se chamar atenção para o fato de que quando as comunidades assumem a 

responsabilidade de seu projeto de desenvolvimento, uma fundamentação científica se faz 

necessária, como é apontado por Gunderson et al (1997); Berkes e Folke (1998) (apud LEFF, 

2002:11): 

 

[...] no sentido da difusão de informação científica sobre a complexidade embutida na 

dinâmica dos sistemas sócio-ambientais, no registro e processamento de diferentes 

modalidades de conhecimento ecológico tradicional, e finalmente no exercício da 

mediação de conflitos resultantes do pluralismo de crenças e sistemas de valores 

sobre o patrimônio natural e da escolha daquilo que seria desejável construir 

coletivamente no espaço local ou comunitário, tendo em vista o reforço máximo da 

resiliência dos sistemas de suporte de vida. 

 

Icapuí tem experiência na gestão participativa desde sua emancipação em 1985, e 

até o ano da elaboração do Plano de Intervenção a conjuntura política se manteve e de certa 

forma garantia a continuação dos projetos. Lamentavelmente, verificou-se, por meio das 

entrevistas com os atuais gestores municipais, que o referido plano está andando muito 

lentamente e, até o momento, não foi instalado o comitê gestor da orla nem assinado o termo 

de convênio com a Secretaria do Patrimônio da União (ações iniciais para a implantação do 

projeto e cumprimento das primeiras metas estabelecidas). 
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Em decorrência das eleições municipais de 2004, houve mudança na administração 

municipal de Icapuí. O Plano de Intervenção foi reapresentado para os integrantes dos órgãos 

municipal e entidades civis que participaram e outras que não haviam participado da 

elaboração do referido plano.  

Verificou-se a intenção dos novos gestores municipais e representantes da 

sociedade civil de dar continuidade às metas propostas no Plano de Intervenção (reunião 

realizada em 22 de março de 2005, em Icapuí). Constatou-se, mediante os seus depoimentos, 

fortes indicativos de que a comunidade de Icapuí está consciente de suas prerrogativas e 

procura fazer valer seus direitos. Analisou-se, portanto, como mais um resultado da 

elaboração do Plano de Intervenção elaborado com a metodologia do Projeto Orla, 

empregando em todas suas etapas o planejamento participativo, capacitando com 

responsabilidade e discernimento, abrindo portas para um aprimoramento da gestão pública 

e compromissos políticos com a sociedade civil organizada.  

Com a chegada dos novos dirigentes municipais, discutiu-se a necessidade de 

evitar transgressões nos estudos técnicos e da legislação, uma vez que os planos elaborados na 

gestão passada continham metas claras e simples (com ampla participação da sociedade), 

contemplando aquilo que pode ser cumprido, e também foram definidas as formas de 

gerenciar e monitorar, avaliar e revisar. 

A lição que ficou foi a de que mesmo não tendo havido uma mudança na estrutura 

política da administração municipal, o Plano de Intervenção tem chance de continuar em 

razão do amadurecimento político da população e do seu envolvimento, e em virtude do 

sentimento de pertença existente na comunidade local. 

Outro ponto salientado nas discussões foi a Lei no 9.636/98, que dispõe sobre a 

regularização, administração, aforamento e alienação de bens imóveis de domínio da União, 

altera dispositivos dos Decretos-Leis nos 9.760, de 5 de setembro de 1946, e 2.398, de 21 de 

dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, no seu Capítulo I, Seção I, Art. 4º e 5º e, trata de repasse da União para o 

município de parte de sua arrecadação mediante celebração de convênios e contratos: 

 

Art. 4º - Os Estados, Municípios e a iniciativa privada, a juízo e a critério do 

Ministério da Fazenda, observadas as instruções que expedir sobre a matéria, 

poderão ser habilitados, mediante convênios ou contratos a serem celebrados com a 

SPU, para executar a identificação, demarcação, cadastramento e fiscalização de 

áreas do patrimônio da União, assim como o planejamento e a execução do 
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parcelamento e da urbanização de áreas vagas, com base em projetos elaborados na 

forma da legislação pertinente. 

               § 1º - Na elaboração e execução dos projetos de que trata este artigo, serão sempre 

respeitados a preservação e o livre acesso às praias marítimas, fluviais e lacustres e 

a outras áreas de uso comum do povo. 

§ 2º - Como retribuição pelas obrigações assumidas, os Estados, Municípios e a 

iniciativa privada farão jus a parte das receitas provenientes da: 

I – arrecadação anual das taxas de ocupação e foros, propiciadas pelos trabalhos 

que tenham executado; 

II -  venda do domínio útil ou pleno dos lotes resultantes dos projetos urbanísticos 

por eles executados; 

§ 3º - A participação nas receitas de que trata o parágrafo anterior será ajustada nos 

respectivos convênios ou contratos, observados os limites previstos em regulamento 

e as instruções a serem baixadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, que 

considerarão a complexidade, o volume e o custo dos trabalhos de identificação, 

demarcação, cadastramento, recadastramento e fiscalização das áreas vagas 

existentes, bem como de elaboração e execução dos projetos de parcelamento e 

urbanização e, ainda, o valor de mercado dos imóveis na região e, quando for o 

caso, a densidade de ocupação local. 

§ 4º - A participação dos Estados e Municípios nas receitas de que tratam o incisos 

I e II poderá ser realizada mediante repasse de recursos financeiros. 

 § 5º - Na contratação, por intermédio da iniciativa privada, da elaboração e 

execução dos projetos urbanísticos de que trata este artigo, observados os 

procedimentos licitatórios previstos em lei, quando os serviços contratados 

envolverem, também, a cobrança e o recebimento das receitas deles decorrentes, 

poderá ser admitida a dedução prévia, pela contratada da participação acordada. 

Art. 5º - A demarcação de terras, o cadastramento e os loteamentos, realizados com 

base no disposto no art. 4º, somente terão validade depois de homologadas pela 

SPU. 

 

Considere-se, dessa maneira, um importante incentivo para os municípios aderirem 

ao Projeto Orla na busca do aprimoramento na gestão integrada do uso e ocupação do solo na 

orla marítima. Inclui-se uma série de procedimentos e incentivos para promover o 

desenvolvimento sustentável, dentre eles o de credenciá-lo a concorrer ao apoio do governo 

federal quando da elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). 

Como verificado em Icapuí, outro aprimoramento necessário é a introdução de um 

mecanismo de compromisso para garantir a continuidade dos projetos, principalmente  com 

mudança na conjuntura política, apesar de a administração municipal já vir trabalhando o 

planejamento participativo. E, ainda, constata-se a necessidade  da presença de técnicos do 
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Ministério do Meio Ambiente no Município para acompanhar as etapas definidas no Plano de 

Intervenção, principalmente em sua etapa de implementação. 

Apesar das observações, o quadro que emerge dos vários depoimentos foi  

favorável e inspirou confiança dos atores locais na implementação do plano, pelo fato de a 

metodologia adotada ser considerada uma conquista popular. 

Com base no Plano de Intervenção e nos aspectos geoambientais, trata-se de 

propostas adequadas para uma gestão integrada rumo ao desenvolvimento sustentável, na qual 

as sugestões da população sejam atendidas pelo Poder Público. Constatou-se a não-

participação da universidade no referido Plano, que poderia colaborar com uma análise mais 

profunda das reações dos impactos negativos das atividades econômicas dentro de uma visão 

sistêmica como a carcinicultura e seus impactos sobre os ecossistemas que se vão contrapor 

ao turismo sustentável.  

A universidade também pode colaborar com as sugestões propostas para solução 

ou mitigação dos problemas ambientais, apresentando os estudos da dinâmica costeira de 

Icapuí, identificando os fluxos e o deslocamento dos poluentes e sedimentos. O conhecimento 

dessa dinâmica costeira contribui também para a elaboração de ações mitigadoras dos 

impactos da erosão costeira. 

Mais uma observação a ser feita decorre do fato da diversidade da orla brasileira e 

de conflitos quanto à destinação de terrenos e demais bens da União.  A partir do momento 

em que a gestão desses espaços vai ser definida localmente, ao considerar a realidade do 

território, o planejamento da orla brasileira não se pode tornar uma colcha de retalhos, ou seja, 

sem um planejamento global. 

Esse planejamento global consiste em conhecer e considerar, também, os 

documentos elaborados pela União e os compromissos internacionais assinados pelo Brasil. 
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5 AÇÕES DE PLANEJAMENTO NA ZONA COSTEIRA - A ZONA COSTEIRA NO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO BRASILEIRO  

 

A preocupação mundial com as atividades desenvolvidas na zona costeira e suas 

conseqüências leva muitos países a desenvolverem estudos e a buscarem soluções  através de 

parcerias. Nesse sentido, o Brasil participa desse processo, sendo signatário de vários tratados 

internacionais. 

A Constituição Federal de 1988 destaca a zona costeira como patrimônio nacional, 

portanto, merece atenção especial do Governo quanto à ocupação e ao uso do solo. A Carta 

Magna define que o papel do Governo Federal é o de coordenador e deve trabalhar de forma 

cooperada com outros órgãos oficiais. 

Esse documento vai subsidiar o Plano de Ação Federal para a Zona Costeira 

(PAFZC), do qual vários projetos vão se desenvolver a partir dele. 

 

5.1 A zona costeira nos compromissos internacionais 

 

O Brasil é signatário de vários tratados genéricos e temáticos internacionais. Na 

área de proteção ao meio ambiente, constavam nos arquivos do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente  (PNUMA) 152 tratados multinacionais, dos quais o Brasil ratificou 

35, sendo quatro relacionados à pesca, quatro referentes à conservação de espécies, e seis 

sobre o controle da poluição marinha (MORAES, op cit: 153). 

Os espaços marinhos e oceânicos têm uma legislação detalhada que se encontra 

sintetizada na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), em vigor 

desde 1994, e ratificada pelo Brasil em 1988. É mais voltada à vida marítima e faz pouca 

referência à zona costeira e aos espaços litorâneos. 

Já as regulamentações das atividades costeiras nesses espaços constam na 

“Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente” de 1972, que em seu Princípio no 21 

prescreve: De acordo com a Carta das Nações Unidas e com os princípios do direito 

internacional, os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos, de 

acordo com sua política ambiental.  Já o Princípio no 17, que reafirma o princípio 

anteriormente referido, quando diz  Deve ser confiado às instituições nacionais competentes a 

tarefa de planificar, administrar e controlar a utilização dos recursos ambientais dos 

Estados, com o fim de melhorar a qualidade do meio ambiente (MORAES, op cit: 154). 
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Sendo assim, o planejamento local da zona costeira tem que considerar os documentos 

assinados pelo Brasil. 

Algumas das regiões costeiras e marinhas do Brasil têm sua biodiversidade 

reconhecida por avaliações internacionais de grande escala. Por exemplo, The Global 200, 

relatório preparado pela World Wildlife Fund (WWF) que seleciona 233 ecorregiões 

mundiais, as quais envolvam ecossistemas terrestres, de água doce e marinhos, caracterizados 

pela diversidade e riqueza de habitats e, portanto, considerados prioritários para a 

conservação, dentre elas, têm-se as regiões de manguezais e as áreas úmidas costeiras com 

grandes populações de peixes e aves migratórias, além de tartarugas e peixe-boi-marinho; 

como também se refere integralmente à costa brasileira e incorpora os ecossistemas costeiros 

e marinhos do Nordeste, formados por dunas, restingas, manguezais e recifes de corais.  

A extensão  e a diversidade das zonas costeira e marinha brasileiras configuram, 

em termos de ecossistemas e de espécies, situações distintas em que a biodiversidade local e 

as inúmeras espécies endêmicas se juntam às rotas migratórias e aos locais de 

condicionamento e de desova para espécies de distribuição global. Assim, a preservação ou a 

degradação de determinados ecossistemas deixa de surtir efeito puramente local. A perda de 

espécies endêmicas implica o empobrecimento da biodiversidade global, e a devastação ou a 

fragmentação de ecossistemas pode trazer conseqüências sobre diversas populações e suas 

rotas migratórias, interferindo negativamente na dinâmica de ecossistemas muitas vezes 

distantes das áreas afetadas.   

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

1992, em seu Princípio 2, reafirma o direito dos Estados quanto ao planejamento das zonas 

costeiras. Traz também uma preocupação com o desenvolvimento sustentável observado no 

Princípio no 9 - Os Estados devem cooperar com vistas ao fortalecimento da capacitação 

endógena para o desenvolvimento sustentável, e com referência à elaboração de propostas 

referentes às questões ambientais cada um deve assegurar a participação, no nível 

apropriado, de todos os cidadãos interessados, ou seja, um planejamento participativo. 

A zona costeira se destaca como uma das áreas prioritárias para a política 

ambiental. Ela aparece entre os oitos temas considerados de maior importância, no documento 

“Plataforma de Tlatelolco sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento” firmado em 1991. 

Destaca-se também no documento “Nossa Própria Agenda”, elaborada pela Comissão de 

Meio Ambiente da América Latina e do Caribe, editada pelo BID/PNUMA. 

É preocupação também da Agenda 21, no capítulo 17, com o título “Proteção dos 

Oceanos de todos os Tipos de Mares e das Zonas Costeiras, e Proteção, Uso Racional e 
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Desenvolvimento de seus Recursos Vivos”. Também constam de seus objetivos o 

desenvolvimento sustentável e um gerenciamento integrado. Traz uma proposta, aos Estados, 

de criação de programas de gerenciamento costeiro conduzidos por uma coordenação 

nacional. 

O PNUMA elaborou em Washington em novembro de 1995, o documento 

“Programa de Ação Global para a Proteção às Atividades Realizadas em Terra (GPA)”, que 

trata do problema da poluição originária de várias fontes terrestres, do qual o Brasil é também  

signatário.  

Outro documento que vale destacar é a “Convenção da Diversidade Biológica”, 

assinada na CNUMAD, em 1992, que tem como meta a conservação e uso sustentável da 

diversidade biológica. 

Além desses documentos e acordos internacionais citados, outros referentes às 

fontes de poluição dos meios costeiros e marinhos são a “Convenção Internacional para a 

Proteção da Poluição Causada por Navios” (MARPOL, 1973/78), a “Convenção Internacional 

sobre Mobilização de Recursos, Respostas e Cooperação contra Poluição por Óleo” (OPRC, 

1990), e a “Convenção de Londres sobre Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de 

Resíduos e outras matérias” (LC,1972). Há também, a “Convenção Relativa às Áreas Úmidas 

de Importância Internacional (RAMSAR), visando à conservação e ao uso racional das terras 

úmidas e seus recursos; o Código de Conduta da Pesca Responsável, a Convenção 

Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia e a Convenção Internacional de 

Atuns e Afins do Atlântico. 

Essas diretrizes constantes desses documentos vão marcar a posição da esfera 

nacional na zona costeira. 

 

5.2 A presença da União na zona costeira do Brasil 

 

O primeiro documento a ser considerado é a Constituição Federal, que define a 

zona costeira como patrimônio nacional e faz referências a um modelo de ações 

descentralizadas e integradas nos níveis de governo. 

O Governo federal é um agente indutor da ocupação, responsável por algumas 

obras de maior impacto ambiental aí praticado  (MORAES, op cit; 159). 

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 20, especifica os bens da União e, 

no 26, os pertencentes aos Estados. Os bens públicos que constituem o patrimônio da União 

classifica-se quanto à destinação que lhes venha a ser conferida aos mesmos. Os critérios são 
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de acordo com as três classificações de usos dos espaços costeiros. Os classificados como de 

uso comum do povo são aqueles equipamentos e localidades de uso coletivo sob a guarda da 

União, determinados por lei ou, por sua própria natureza, devem ser utilizados por todos em 

igualdade de condições, tais como ruas, praças, os leitos das estradas, os rios, lagoas, as 

praias, mar territorial e recursos naturais da zona econômica exclusiva e da plataforma 

continental. São espaços federais inalienáveis, com normas específicas.  

Somam-se a essas classificações os bens públicos de uso especial constituídos por 

imóveis destinados a serviços ou instalações da Administração pública federal (próprios 

nacionais), estadual (próprios estaduais) ou municipais (próprios municipais). O terceiro tipo 

classificado são os bens dominiais ou dominicais que constituem o patrimônio da União, 

estados e municípios como terrenos ou edificações que estão disponíveis ao uso do serviço 

público na forma da lei (Projeto Orla: fundamentos para gestão integrada/MMA/MPOG, op 

cit:17; Moraes, op cit: 159-160) 

Os bens de propriedade da União estão discriminados no capítulo 20 da 

Constituição Federal, a saber os terrenos de marinha e seus acrescidos, e as áreas de uso 

comum do povo, compreendidas pelas praias, mar territorial e recursos naturais da zona 

econômica exclusiva e pela plataforma continental, de interesse direto do projeto em análise. 

A conceituação se encontra nos artigos 2º e 3º, do Decreto-lei no 9.760/46. 

Ainda com relação ao terrenos de marinha, estes são espaços cuja demarcação se 

verifica a partir de um marco referencial fixo: a linha de preamar média (LPM)  de 15 de 

novembro de 1831, e são contados 33 metros medidos horizontalmente em direção ao 

continente (Projeto Orla: fundamentos para gestão integrada/MMA/MPOG, op cit:18).  

Também fazem parte das áreas protegidas pela União as unidades de conservação, 

constituindo outro domínio pleno federal. 

A partir dessas conceituações, cabe agora proceder a uma análise breve das 

políticas públicas nos espaços litorâneos. 

 

5.3 As políticas públicas federais e a zona costeira 

 

Tendo como foco a gestão costeira, é possível identificar os setores da 

Administração federal que mais atuam nesta área.  

Algumas políticas não têm definição geográfica, como é o caso das políticas de 

desenvolvimento urbano, em que o saneamento básico considera o índice de urbanização e de 

cobertura desse serviço. 
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Tal fato também ocorre nas políticas de proteção social e de desenvolvimento 

humano, como, por exemplo, os programas de geração de emprego e  renda. 

No que se refere às políticas espacializadas, elas podem ocorrer onde a matéria em 

pauta é tratada, como é o caso da política de pesca, do setor portuário e a do turismo; ou no 

espaço circunscrito específico, por exemplo, as políticas de fomento regionais (MORAES, op 

cit: 166-168). 

A zona costeira ganha destaque com a promulgação da Carta Magna induzindo o 

poder público a dar maior atenção a esse espaço quanto ao uso e ocupação do solo. Referido 

documento, base para a implantação do “Plano de Ação Federal para a Zona Costeira  

(PAFZC)”, propõe que a costa seja definida como uma unidade de planejamento federal. Tal 

documento foi elaborado num seminário convocado pelo Grupo de Integração do 

Gerenciamento Costeiro (GIGERCO/SECIRM). 

A Lei Federal que normatiza esse tema é a de no 7.661, de 16 de maio de 1988, que 

institui o “Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC)” que, em seu art. 2º, objetiva  

orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, de forma a contribuir para 

elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção de seu patrimônio natural, 

histórico, étnico e cultural. Ela também é parte integrante de duas políticas nacionais: a 

Política Nacional para os Recursos do Mar e a Política Nacional de Meio Ambiente. 

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA) e, no seu art. 4º, objetiva a compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio 

ecológico, atribuindo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) a competência 

para legalizar as ações previstas na PNMA. 

A Política Nacional para os Recursos do Mar foi instituída por medida provisória 

em 1980 e tem por finalidade fixar medidas essenciais à promoção da integração do Mar 

Territorial e Plataforma Continental ao Espaço Brasileiro e à exploração racional dos 

oceanos. 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro encontra-se na segunda versão. A 

primeira foi publicada na Resolução da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 

(CIRM) 1/90, que define a metodologia do Gerenciamento Costeiro (GERCO). A segunda, 

publicada na Resolução CIRM 5/97, aprimorou a forma de operação e cria um fórum 

permanente de interação interministerial - o Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro 

(GIGERCO). 
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Vale destacar, entre as políticas públicas que atuam diretamente na zona costeira, a 

Política Marítima Nacional (PMN) instituída pelo Decreto no 1.265/94, que tem por finalidade 

orientar o desenvolvimento das atividades marítimas do país de forma integrada e 

harmônica..  

As políticas ambientais contingentes não estão apenas no Ministério do Meio 

Ambiente. Na Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) em uma de suas diretrizes  

consta a integração da gestão de bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas 

costeiras. 

Cabe ainda destacar o Programa Nacional da Diversidade Biológica 

(PRONABIO), instituído pelo Decreto no 1.354, de 29/12/94, e o Plano do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação (SNUC), criado na primeira versão em 1979 e na segunda em 

2000. 

Ainda referente às políticas ambientais na zona costeira, podem ser mencionados 

os programas e projetos ligados diretamente ao Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro; o Programa da Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva (REVIZEE), executado pela CIRM e MMA; o Projeto de Preservação 

da Biodiversidade e do Valor Socioeconômico dos Ecossistemas de Manguezal da América 

Tropical, a cargo do MMA e da UNESCO; e o Projeto de Conservação dos Recifes de Coral. 

Apesar de o Plano de Ação Federal propor a interface na zona costeira, cabe ao 

GERCO e ao GIGERCO fazer a interlocução de forma sistemática. 

Resta citar as políticas de fomento e apoio à zona costeira buscadas por meio de 

parcerias visando à capacitação de pessoal, desenvolvimento institucional, geração de 

conhecimento e informações e aprimoramento dos instrumentos da gestão (MORAES, op cit: 

171). O GERCO contempla alguns desses objetivos. Parcerias são firmadas com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, com o Instituto de Pesquisas Espaciais, com o Banco 

Nacional de Dados Oceanográficos, e com ministérios, entre os quais o da Ciência e 

Tecnologia. 

Este é um quadro resumido das principais políticas públicas incidentes na zona 

costeira que mediante o Plano de Ação Federal para a Zona Costeira, objetiva estabelecer 

interlocução permanente com instituições e programas federais evoluindo para ações 

combinadas e projetos institucionais de parceria (MORAES, op cit; 178). 

O Programa de Ordenamento da Ocupação e Uso do Solo, o Programa de 

Conservação e Preservação do Patrimônio Natural, Histórico e Cultural, o Programa de 
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Controle da Poluição e o Programa de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável são quatros 

projetos que fazem parte do Plano de Ação Federal. 

No âmbito de uma estratégia para estabelecer parcerias interinstitucionais, 

encontra-se o relacionamento com a Secretaria de Patrimônio da União para a implementação 

do Projeto Orla.  

A análise integrada dessa documentação sobre a zona costeira mostra a inter-

relação dos planos e suas interferências no planejamento municipal. Procura evitar, assim, um 

descompasso dos planos da União em relação aos dos Estado e Município. 
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6 INTERFERÊNCIA SOBRE ICAPUÍ DOS PLANOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS  

 

A zona costeira brasileira é uma unidade territorial definida por legislação para 

efeito ambiental e é objeto do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, instituído pela Lei 

no 7.661, de 16 de maio de 1988. 

A orla é uma unidade territorial contida na zona costeira, que se estende na porção 

terrestre e inclui a faixa marinha. Estima-se que nessa área possa ser encontrada grande 

diversidade biológica e que serve de sustento para milhões de pessoas. 

O Brasil, desde que assinou a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 

Mar (CNUDM), em 1982, referente à Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 200 milhas, 

promove iniciativas voltadas para a gestão integrada de sua zona costeira e de sua ZEE, 

procurando, entre outros objetivos, aumentar o conhecimento biológico dessas regiões.  

A presente etapa deste ensaio tem a intenção de esclarecer aspectos de interface e 

possibilidades de integração com os demais instrumentos do Programa Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC II), além de evidenciar as demandas de articulação com 

outras políticas e instrumentos da gestão de ordenamento territorial e ambiental, como é o 

caso do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) que considera o Município como 

um todo e um dos instrumentos regulamentados pela Lei do Estatuto das Cidades. 

Foi observada a inter-relação que os planos e projetos guardam entre si, e deve ser 

fortalecida no sentido de se promover a integração, articulação e participação de todos os 

envolvidos. Para tanto, identificou-se a criação de um sistema da gestão de ordenamento 

territorial e ambiental da orla. Tal sistema seria um conselho ou fórum de debates para a 

formulação, aprovação, gestão e gerenciamento das ações desenvolvidas nesse espaço. 

Propõe-se, também, a fazer uma análise crítica e uma proposição de modelo de 

integração de políticas públicas de planejamento e ordenamento de desenvolvimento do 

litoral. 

 

6.1 Instrumentos de planejamento municipal 

 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 182, estabelece que a política de 

desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público municipal tendo por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes.  
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Assim sendo, o Poder Público municipal deverá exercer certa autonomia nos 

aspectos político, administrativo, financeiro e/ou tributário e legislativo para atender as 

demandas locais, entendendo como interesse local aquele em que predomina o interesse do 

município sobre os do estado ou da União. 

Consoante o item VIII do artigo 30, da Constituição, compete aos municípios 

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

O planejamento urbano deve abranger além do perímetro urbano, o meio rural: os 

recursos ambientais a serem considerados no planejamento de uma cidade muitas vezes 

extrapolam seus limites (MOTA, op cit: 25). 

Os instrumentos básicos do planejamento urbano são: a Lei Orgânica Municipal, o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e 

os Orçamentos Anuais. 

A Lei Orgânica é obrigatória para todos os municípios e o Plano Diretor é exigido 

para cidades de mais de vinte mil habitantes, conforme a Carta Magna de 1988. 

O Plano Diretor é um documento que busca, mediante a melhoria das condições de 

vida da população na cidade, alcançar o desenvolvimento sócio-econômico e do sistema 

político-administrativo.  Em razão da dinâmica da população, deve ser periodicamente  

revisado, avaliado e adaptado pelos técnicos e pela população, executado pelo Poder 

Municipal com a participação de segmentos representativos da sociedade. 

Nas etapas preparatórias, a elaboração do Plano Diretor passa pelo levantamento 

de dados e diagnóstico; prognósticos; propostas; elaboração de leis básicas (Lei de Uso e 

Ocupação do Solo, Lei do Parcelamento do Solo, Lei Orgânica Código de Obras, Código de 

Posturas etc); e execução e avaliação.  Através de leis complementares que visem ao 

desenvolvimento com enfoque na conservação, tudo isso poderá ser aplicado ao Plano 

Diretor. 

O  Plano Diretor apesar de ser obrigatório por lei para cidades de mais de vinte mil 

habitantes, não tem garantidas a sua elaboração e implementação. Algumas cidades têm mas 

não está implementado, outras não têm; se têm, não estão integrados com outros segmentos da 

administração municipal, ou não foram elaborados com a participação da sociedade, ou não 

foram avaliados periodicamente; ou não têm simplesmente. 

O que resulta dessa situação é o crescimento desordenado e a ocupação 

desordenada da cidade, provocando problemas ambientais. 
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De acordo com a Constituição Federal, é competência comum da União, dos 

estados, do Distrito Federal e dos municípios: proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas; e preservar as florestas, a fauna e a flora. Cabe, assim, 

aos três níveis de governo, o disciplinamento do uso e ocupação do solo, que pode ser 

alcançado através de legislação própria: 

Lei no  4.771, de 19 de setembro de 1965, alterada pela Lei no  7.803, de 18 de julho 

de 1979, que institui o Código Florestal; 

Lei no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, dispondo sobre o parcelamento do solo 

urbano; 

Lei no 6.803, de 2 de julho de 1980, estabelecendo as diretrizes básicas para o 

zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição;  

Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981, dispondo sobre a criação de Estações 

Ecológicas e áreas de Proteção Ambiental; 

Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei no 7.804, de 18 de julho 

de 1989, estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente; 

Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro; 

Lei no  9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; 

Lei no  9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza; 

Decreto Federal no 5.300. de 7 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei no 7.661, 

de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC; 

Lei estadual no 11.411, de 28 de dezembro de 1987, dispõe sobre a Política 

Estadual do Meio Ambiente, e cria o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) e a 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE); 

Lei estadual no 12.488, de 13 de setembro de 1995, dispõe sobre a Política 

Florestal do Ceará; 

Lei estadual no 13.103, de 24 de janeiro de 2001, dispõe sobre a Política Estadual 

de Resíduos Sólidos; 

Lei municipal no 356, de 16 de setembro de 2002, dispõe sobre a implantação de 

empreendimentos que necessitam de licenciamento ambiental junto a Superintendência 

Estadual do Meio Ambiente – SEMACE; 
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Lei municipal no 262/98, dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental – 

APA da praia de Ponta Grossa; 

Lei municipal no 111/92, disciplina a concessão de alvará de construção em área 

situada na zona costeira do município de Icapuí; 

Lei municipal no 234/97, autoriza o chefe do poder executivo municipal a associar 

o município de Icapuí à Associação Mundial de Ecologia – AME; 

Lei municipal no 123/93, institui o Conselho Municipal de Planejamento; 

Lei municipal no 298/2000, dispõe sobre a criação da área de proteção ambiental – 

APA do manguezal da Barra Grande; 

Lei municipal no 095/92, institui o Código de Posturas do município; 

 

O município pode se preparar para implementar e acompanhar o planejamento 

mediante alterações em sua estrutura organizacional, criando secretarias e incentivando a 

criação de comitês, fóruns, associações, estimulando, assim, a participação da sociedade nas 

decisões. Deve, também, promover a capacitação de seus técnicos. 

Cabe ao Estado e a União incentivar a integração, criando canais de interlocução 

entre os três níveis de governo e instrumentos para sua implementação. 

O Município de Icapuí não tem plano diretor, lei de parcelamento do solo, lei de 

uso e ocupação do solo nem código sanitário. São consideradas peças fundamentais para o 

planejamento territorial, e são, também, componentes do Estatuto das Cidades. Observa-se 

que o Município fica fora dessas normatizações, portanto, sem instrumentos legais para fazer 

barrar o crescimento desordenado, principalmente para a atividade turística.  A população 

cresce com relativa velocidade, sem infra-estrutura, ameaçando contaminar os bens naturais, 

ocupando as faixa de praia e de falésias, desmontando as dunas e desmatando a vegetação, 

dentre outros problemas. 

O descompasso entre os planos da União, Estado e Município é outro fator 

marcante no planejamento costeiro e nos investimentos. Esse descompasso origina conflitos, 

por exemplo, entre a implantação de fazendas de camarão e de equipamentos turísticos em 

áreas de preservação ambiental. 

O Poder Público municipal é responsável pela execução da política de 

desenvolvimento urbano, que tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus cidadãos.  

Sendo assim, o Poder Público municipal tem que estar capacitado e estruturado 

para cumprir efetivamente as suas atribuições no que concerne à proteção do meio ambiente 
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aplicando os princípios da Constituição Federal e da Política Nacional do Meio Ambiente e 

em especial, do Projeto Orla. Não deve ser feito por meio de achismos por conveniência de 

políticos, de oportunistas ou de interesses econômicos imediatos.  

Para tanto, os efeitos das metas do Plano de Intervenção relativas às questões 

ambientais e ordenamento territorial, devem ser avaliados a longo prazo, com base em 

fundamentação e análise consistentes. É uma responsabilidade que deve ser assumida pelo 

Município como forma de garantir um desenvolvimento comprometido com o conceito de 

sustentabilidade. 

Realizar uma avaliação do Plano de Intervenção depende das condições efetivas 

dos órgãos públicos competentes para executá-la de forma articulada de planejamento e 

gestão do território. 

As intenções do Município devem ser gerir e fiscalizar e resistir à especulação 

imobiliária e turística nas áreas pertencentes à União. Na proposta de governo, os municípios 

que aderirem o Projeto Orla poderão aumentar sua arrecadação sobre  essas áreas em até 50%. 

Para isso, terão de observar uma ótica nacional e não devem ser tratadas como por uma  

relação mercantil. 

Deputado Chico Floresta, avalia que em vez de expor ecossistemas vulneráveis a 

uma experiência que não se sabe que resultado terá, o governo poderia buscar soluções para 

a fiscalização. Já o Governo acredita que o Município tem mais condições para administrar a 

orla de acordo com as necessidades da população, a partir da gestão patrimonial 

compartilhada com a política ambiental, compatível com o conceito de patrimônio coletivo 

(www.ambientebrasil.com.br, 27 de agosto de 2004). 

Alguns instrumentos de planejamento municipal 5, como o Plano Diretor, estão 

ausentes do Município de Icapuí. No momento, o Município se inscreveu junto ao Governo 

federal para desenvolver seu Plano Diretor. No planejamento regional, o zoneamento 

ecológico-econômico costeiro (ZEEC) encontra-se em fase final e está sendo coordenado pelo 

órgão ambiental estadual, a SEMACE.  

___________________ 
5.Instrumentos de planejamento municipal existentes em Icapuí:  

Lei Orgânica de Icapuí, de 1990; 

Lei Municipal no 111/92, que disciplina a concessão de alvará de construção em área situada na zona costeira do 

município de Icapuí;  

Lei Municipal no 095/92, institui o Código de Postura; 

Lei Municipal no 123/93, institui o Conselho Municipal de Planejamento. 
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Verificou-se, a partir da análise dos procedimentos metodológicos desenvolvidos 

pelo Projeto Orla, associados a monitoramento e avaliação participativa, que os futuros 

projetos deverão ter como base os resultados até então já obtidos.  Constatou-se, mediante a 

análise detalhada dos planos, programas e projetos existentes em Icapuí, que estão  ocorrendo, 

na prática, as avaliações fragmentadas de projetos e intervenções, por não virem 

acompanhadas de instrumentos de articulação, execução e gestão necessários para suas 

implantações efetivas.  Ocorre que ao final, resultam em documentos desatualizados e 

desarticulados. 

A Administração municipal carece de conhecimentos, planejamentos, profissionais 

capacitados e em número adequado, equipamentos, informações, isenção nas análises, 

estrutura, materiais e muitos outros recursos. Assim, não ficariam somente na 

responsabilidade de atuar em atividades de licenciamento, controle e fiscalização ambiental. 

Apesar dessas carências, a administração local desenvolve o seu planejamento de 

forma participativa, como ocorre com os Planos de Desenvolvimento Local Integrado e 

Sustentável (PDLSI);  de Desenvolvimento do Turismo; de Recursos Hídricos; de Educação; 

de Saúde e o Plano de Assistência Social. 

Ainda no contexto local, a organização civil Fundação Brasil Cidadão, na busca da 

responsabilidade social, trabalha com a comunidade de Icapuí com o objetivo de formar 

pessoas cidadãs e promover a saúde com melhoria  do meio ambiente e da qualidade de vida. 

Os projetos desenvolvidos têm foco no desenvolvimento sustentável e são interconectados, 

sendo assim nomeados: Peixe Vivo; De Olho no Ambiente; Movimento de Investimento 

Social; Em cada Casa uma Estrela; Poder de Transformar; Jovens Empreendedores; Esse Mar 

é Meu; Mulheres de Corpo e Alga. 

O Projeto Orla tem ferramentas da gestão para o ordenamento territorial da orla 

brasileira muito boas, mas não deve ser fragmentado. O desenvolvimento do uso e ocupação 

do solo, assim como dos ecossistemas, não pode ser fragmentado, pois os resultados podem 

não ser os esperados. O desenvolvimento da orla tem que ser orgânico, caso contrário poderá 

não vingar. Se a orla do Município de Icapuí for protegida e preservada, e as dos municípios 

vizinhos não forem, corre o risco de o de Icapuí receber os impactos negativos 

proporcionados pelos seus vizinhos. É um projeto que tem de ter a visão do território 

brasileiro nas suas ações locais. 
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6.2 O Projeto Orla e  gestão integrada  

 

Souza (op. cit: 405) ressalta que: 

 

Não há no Brasil um sistema de planejamento, que é uma articulação  institucional 

eficiente das tarefas e rotinas de planejamento entre os diversos níveis de governo. 

Os níveis supralocais preparam planos de contextualização  regional e mesmo em 

escala nacional e/ou são responsáveis pela normatização mais genérica do próprio 

planejamento urbano, em um patamar onde o que interessa não são as 

peculiaridades locais, mas sim as comunalidades e a necessidade de padronização 

de certos procedimentos e de determinadas interpretações. 

 

De acordo com o inciso IX do Artigo 20 da Constituição Federal de 1988, é da 

competência da União a elaboração dos planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social. No art. 23, cabe à União, aos estados, ao 

Distrito Federal e aos municípios a competência comum para administrar o meio ambiente. 

Cabe, também, a esses diferentes níveis de governo, de modo concorrente, o poder de legislar 

sobre a proteção ambiental e o combate à poluição. Além disso, os incisos I e VIII do art. 30 

estabelecem que é da competência municipal legislar sobre assunto de interesse local, 

promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o 

controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso mostra que é de todos os 

níveis de governo a gestão ambiental. 

Um sistema de planejamento para a zona costeira do Município de Icapuí parte da 

análise de planos, programas e projetos nos três níveis de governo e na sociedade civil, em 

que são observadas as interfaces, as lacunas e as sobreposições de ações propostas. Isto 

visando até à criação de uma política institucional em que as políticas públicas, as estratégias 

e os planos serão elaborados considerando as características do lugar para subsidiar as 

políticas e os mecanismos da gestão e do planejamento. 

A transposição de modelo de uso e ocupação do solo não considera as diversidades 

dos lugares e as soluções locais. O Projeto Orla, elaborado pela União, é um planejamento 

alternativo à tecnocracia e comprometido com uma visão crítica da sociedade, e não somente 

um exercício acadêmico. O Projeto Orla tem como meta um modelo de planejamento de 

ocupação que considera as diversidades locais e as soluções específicas para cada situação, 

com base na qualidade de vida dos habitantes e orientando o processo de ocupação racional 
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das áreas litorâneas brasileiras, colaborando, assim, com as políticas ambiental e de 

ordenamento, quando articula a perspectiva ambiental com a organização do espaço. 

Souza (op cit:  105) assinala que os recortes espaciais favorecem o processo de 

planejamento: 

 

[...] classifica de escala microlocal que corresponde a recortes territoriais de 

tamanhos diversos todos tendo em comum o fato de que se referem a espaços 

passíveis de serem experienciados intensa e diretamente no quotidiano. Esses 

recortes são, em ordem crescente de tamanho, o quarteirão, o subbairro, o bairro e o 

setor geográfico. Os diversos subníveis da escala microlocal são de cristalina 

importância para o planejamento e gestão, especialmente quando se deseja 

propiciar uma genuína participação popular direta, afinal, é nessa escala que os 

indivíduos, em processo participativo, poderão construir instâncias primárias de 

tomada de decisão, e é também nessa escala que eles poderão monitorar mais 

eficientemente a implantação de decisões que influenciam sua qualidade de vida no 

quotidiano. 

 

O Decreto n.° 5.300, de 2004, regulamentando a Lei n.° 7.661/88, traz como 

principais ganhos para a política de gerenciamento costeiro a instituição da figura da orla, a 

compatibilização de políticas, em especial com o licenciamento, e orientações dos 

instrumentos do PNGC. Ao formalizar a figura da orla marítima como espaço físico e da 

gestão, observa-se uma valorização do conceito de patrimônio coletivo, no qual a formação da 

cidadania ganha um grande significado, pois envolve uma área de lazer muito valorizada 

pelos brasileiros - as praias. O Art. 10 da Lei 7.661/88 compatibiliza a função de propriedade 

com o uso público desse patrimônio nacional, ao regulamentar o livre acesso às praias, 

constituídas como bens públicos de uso comum do povo, e dá um prazo de dois anos para a 

regularização dos loteamentos. Com essa base mínima para o desenvolvimento ambiental 

integrado da zona costeira, ainda haverá outros problemas e dificuldades de aplicação, em 

decorrência do entendimento nos diferentes níveis  governamentais ou privados.   

Como medida para buscar uma solução nesse sentido está a elaboração, por esses 

órgãos, instituições e entidades envolvidas, de instrumentos jurídicos específicos que ajudem 

a internalizar e a operacionalizar procedimentos e mecanismos para a sua aplicação. 

 Notadamente a gestão pública participativa ganha destaque, quando o Presidente 

da República institui, por meio do Decreto no 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, o Programa 

Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA. Em termos globais, tem 
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como finalidade melhorar o atendimento ao cidadão. O Art. 2º  chama a atenção para a 

implementação de medidas integradas em agenda de transformações da gestão, necessárias à 

promoção dos resultados preconizados no plano plurianual, que tem como um dos objetivos 

a promoção da gestão democrática, participativa, transparente e ética. 

A Constituição destaca também o Plano Diretor como competência do Município 

para atender a função social da propriedade, mediante um zoneamento, especialmente de uso 

do solo urbano, apesar de, no § 2º, Art 40, Cap. III, afirmar que o Plano Diretor deverá 

englobar o território do município como um todo. Quanto ao uso do  solo não urbano, de 

acordo com a Carta Magna, no Art. 186, este deve atender ao aproveitamento racional, 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Este 

zoneamento leva em conta as Leis Federais nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, referente 

ao parcelamento urbano, e 10.257, de 10 de julho de 2001, conhecida como o Estatuto da 

Cidade. 

O Estatuto da Cidade regulamenta os Arts. 182 e 183 4 da Constituição Federal e 

estabelece entre suas diretrizes a descentralização democrática no processo de urbanização, 

por meio da parceria entre os três níveis de governo, a iniciativa privada e a sociedade civil. 

Em termos de instrumentos de política urbana compreendidos no Estatuto da 

Cidade, há o planejamento municipal composto de plano diretor; disciplinamento do 

parcelamento, do uso e da ocupação; zoneamento ambiental; plano plurianual; diretrizes 

orçamentárias e orçamento anual; gestão orçamentária participativa dentre outros. 

___________________ 
4 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes. 
§ 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil 
habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. 
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 
§ 4º É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, 
nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I  -  parcelamento ou edificação compulsórios; 
II  -  imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III  -  desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 
Art. 183 Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, 
independentemente do estado civil. 
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. 
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. 
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Outros zoneamentos existem visando a disciplinar o uso do solo. A Lei Federal no 

6.803, de 2 de julho de 1980, dispõe sobre o zoneamento industrial. Outro exemplo de 

zoneamento são as zonas das unidades de conservação, especialmente o zoneamento 

ecológico-econômico (ZEE) das áreas de proteção ambiental (APA), bem como o zoneamento 

dos parques nacionais, estaduais e municipais e outros tipos de unidades de conservação, 

disciplinados pela Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) em consonância com a Política Nacional da 

Biodiversidade. 

Vale destacar, também, que bens móveis e imóveis de natureza material e 

imaterial, de interesse ou valor histórico, cultural, arquitetônico ou de valor afetivo para a 

população, podem ser tombados como patrimônio mediante legislação específica. Em 1990, 

foi elaborado um relatório pelo Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC), atual 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com o objetivo de avaliar, 

diagnosticar e propor medidas para a preservação do patrimônio natural do Estado do Ceará. 

Este documento sugere, entre outras coisas, o tombamento de todo o Município de Icapuí que 

constitui importante instrumento para promover a proteção de bens diferentes, não protegidos 

por legislação específica, e que não se enquadram devidamente nas categorias previstas para 

unidades de conservação. 

Encontra-se, também, em fase de elaboração, no Estado do Ceará, o Zoneamento 

Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC), sob a coordenação da SEMACE. Tem como 

proposta ser a base técnica do governo para subsidiar as decisões de planejamento social, 

econômico e ambiental do desenvolvimento e do uso do território estadual em bases 

sustentáveis. É um programa do Governo federal, com uma metodologia desenvolvida pelo 

MMA. 

A CIMA (op cit: 85) salienta que 

 

O zoneamento ecológico-econômico é um dos principais instrumentos da Política 

Nacional de Meio Ambiente, e está legalmente determinada tanto pela Constituição 

quanto pelas disposições da Lei 6.038 e do Decreto 99.540/90. sua função é 

fornecer subsídios técnico-científico para elaboração de planos de ordenação do 

território. Concretiza-se, pois, na setorização de um dado espaço geográfico em 

subespaços ou zonas de intervenção, caracterizadas por similaridades e contrastes 

internos, no tocante a seus atributos ecológicos e socioeconômicos”. 
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O zoneamento costeiro, por sua vez, é um instrumento da gestão ambiental que 

orienta a implantação de investimentos e avalia os tipos dos usos previamente estabelecidos. 

Foi instituído pela Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que estabeleceu o Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro (PNGC) ou o Gerenciamento Costeiro (GERCO), com o objetivo de 

orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira, como forma de contribuir para a 

elevação da qualidade de vida da população e a proteção do seu patrimônio natural, 

histórico, étnico e cultural. O PNGC propõe que sua aplicação seja feita de forma 

integrada/articulada com os demais instrumentos, como o plano da gestão, programa de 

monitoramento, relatório de qualidade ambiental (RQA), sistema de informações do 

gerenciamento costeiro (SIGERCO), plano estadual de gerenciamento costeiro (PEGC) e o 

plano municipal de gerenciamento costeiro (PMGC). 

Esta Lei define as competências da União, dos estados e dos municípios e destaca 

a descentralização. Coube à União a tarefa de coordenar e apresentar uma metodologia 

integrada que sirva de parâmetro às equipes executoras.  

Os resultados, porém, ficaram aquém do esperado. Concluiu-se que tal fato 

ocorreu pela extensão do litoral brasileiro, diversidade de paisagens físico-naturais e 

ecossistemas existentes, e em conseqüência do tipo de ocupação. Logo, foi repensado o 

modelo institucional adotado pelo GERCO e questionada a validade de se delegar 

exclusivamente aos estados essa tarefa. 

Por não contemplar essa diversidade entre os estados, pensou-se num modelo que 

adota o mínimo de padronização. Dessa maneira, o modelo implantado pelo Projeto Orla deve 

ser analisado como alternativa viável, pois, permite soluções próprias, mais adaptadas às 

circunstâncias locais. 

O Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro é um plano cujo objetivo é a 

previsão e o zoneamento de usos e atividades na denominada zona costeira e a prioridade à 

conservação dos recursos naturais, renováveis e não renováveis; ilhas costeiras; sistemas 

fluviais, estuarinos e lagunares, praias; restingas e dunas; florestas litorâneas e manguezais; 

sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de preservação 

permanente; e monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, cultural e 

paisagístico. 

No Programa Estadual de Gerenciamento Costeiro, elaborado pela 

Superintendência Estadual de Meio Ambiente (SEMACE) para o litoral leste, foi previsto um 

zoneamento cujo objetivo principal é a ordenação de usos territoriais sob a tutela, em última 

instância, dos municípios. 
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A zona costeira engloba, além da faixa territorial, a faixa marinha. A definição de 

estratégias de ordenamento marinho tem a vantagem de se lidar com áreas em que a ausência 

da propriedade privada possibilita a apropriação de um bem comum pela sociedade, por meio 

de ações previstas pelo Governo no planejamento estratégico, considerando o entrosamento 

com as ações de zoneamento para o uso e ocupação da faixa terrestre da zona costeira. A base 

legal está disposta na Constituição Federal, art. 20, que especifica os bens da União, e na Lei 

no 8.617, de 4 de janeiro de 1993, a qual dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a 

zona enonômica-exclusiva e a plataforma continental brasileiros. O mar territorial, praias e 

manguezais são bens de uso comum do povo: 

 

[...] aqueles que, por determinação legal ou por própria natureza, devem, como regra, ser 

utilizados por todos em igualdade de condições, tais como ruas, praças, praias, rios, lagos, 

mar territorial e recursos naturais da zona econômica-exclusva e da plataforma continental” 

(Projeto Orla: fundamentos para a gestão integrada/MMA/MPOG:op cit: 17). 

 

Os terrenos de marinha que têm maior interesse para o Projeto Orla, pois são os 

bens dominiciais ou dominiais que podem ser doados, alugados e aforados, ou ainda pode ser 

concedida uma permissão para seu uso, sem que a União perca a plena propriedade do imóvel. 

Essas glebas estão sujeitas ao cumprimento de normas ambientais e de uso e ocupação do solo 

estabelecidas pela União, pelos estados e municípios. Um dos objetivos do Projeto Orla é 

estabelecer diretrizes para a sua administração. 

Analisando os vários conceitos e metodologias de análise de zoneamento, conclui-

se que, numa aproximação de procedimentos, é necessário considerar as potencialidades e 

vulnerabilidades dos espaços e recursos para direcionar as atividades produtivas nessa faixa a 

partir dos aspectos  físicos, biológicos e socioeconômicos, e a integração das informações que 

deverá ser baseada na interpolação desses temas. É permitida, também, a elaboração de 

cenários de uso e ocupação dos espaços e a identificação de conflitos.  

O Projeto Orla, como aplicação de um ordenamento no plano local, ao considerar a 

orla marítima faz uma aproximação entre a gestão ambiental  e a gestão de áreas do 

patrimônio da União. Para que haja a eficácia do Projeto Orla, é fundamental que suas 

diretrizes sejam incorporadas ao ordenamento jurídico municipal, com rebatimento direto nos 

planos diretores municipais e nas políticas de governo. 

Para  Almeida et al (op cit: 145), 
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A identificação de planos propostos nos vários níveis de governo para a região é 

importante para o planejamento local, visto que estes planos poderão atuar de 

maneira positiva, tanto gerando fluxos favoráveis ao desenvolvimento, quanto 

gerando novos fluxos que podem agravar os impactos ambientais locais”. 

 

Os planos de recursos hídricos, também conhecidos como planos diretores de 

bacias, devem ser correlacionados com o Plano de Intervenção da Orla Marítima, já que 

ambos partem de um diagnóstico, com identificação de demandas de ação para efetivar 

medidas da gestão, as quais podem incluir o estabelecimento das diretrizes de uso e ocupação 

mais específicas para a área em análise.  Como se observa com o grau de comprometimento 

das águas na foz dos rios, onde se tem o final de uma trajetória de um rio que recebeu, ao 

longo do seu percurso, todas as interferências humanas e dos componentes da natureza, esses 

usos podem comprometer os demais empregos dos recursos naturais. A Lei no 9.433, de 8 de 

janeiro de 1997, propõe a integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental e 

com o uso do solo, bem como a integração das bacias hidrográficas com as dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras. 

O Plano Nacional de Turismo foi elaborado para implantar a Política Nacional de 

Turismo, dada a importância socioeconômica da atividade para a oferta de emprego, renda, 

divisas e tributos. A zona costeira recebe grande parcela dos fluxos turísticos, e deverá ser 

alvo de investimentos relacionados a novos pólos turísticos, obras aeroportuárias, estradas e 

saneamentos. 

O Programa para Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona 

Econômica Exclusiva (ReviZEE) está na fase final de elaboração do relatório sobre o mar 

brasileiro, contendo informações sobre estoques pesqueiros, correntes marítimas, dentre 

outros aspectos. O trabalho atende à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

assinada pelo Brasil em 1982 e ratificada em 1988, quando o País se comprometeu em 

conhecer e usar de forma sustentável os recursos marinhos na chamada Zona Econômica 

Exclusiva, que se estende das 12 às 200 milhas marítimas, ou seja, de 22 a 370 quilômetros. 

Em virtude da grande extensão e da riqueza natural da costa brasileira, ela é considerada 

como Amazonas azul. (www.mma.gov.br/revizee).  

O Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC) mostra 

que o Brasil ficará com um controle expressivo do Atlântico sul, e, na área do São Francisco 

chegando a cerca de 350 milhas náuticas, portanto, deve-se pensar num zoneamento marítimo 

(MMA, 2002: 229). 
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Na esfera do município, o Poder Público de Icapuí elaborou o Plano de 

Desenvolvimento Local Sustentável de Icapuí (PDLSI) para atender a geração de trabalho, 

emprego e renda, em virtude da crise econômica das atividades de sal e lagosta. O PDLSI tem 

como diretrizes  diversificar as atividades econômicas; incentivar a participação popular; 

proporcionar distribuição de renda; integrar atividades produtivas; e trabalhar as 

potencialidades e vocações locais, analisando a capacidade de suporte dos diversos ambientes 

litorâneos. 

O Plano é composto de vários projetos e teve a participação efetiva da população 

organizada junto ao Poder Público local, os quais definiram os planos de negócios e as macro 

estratégias para o desenvolvimento sustentável do Município. O projeto Sustentabilidade da 

Exploração Lagosteira faz parte de planos de negócios sustentáveis e foi elaborado visando a 

restabelecer o uso sustentável da exploração lagosteira no Município, onde existem propostas 

de atividades alternativas e realocação de pessoal.  

Outros subprogramas e projetos que compõem os programas de desenvolvimento 

estão baseados na recuperação da atividade lagosteira; no desenvolvimento sustentável da 

pesca de atuns e afins; no desenvolvimento sustentável do cultivo de camarões; na definição 

do modelo de desenvolvimento turístico; na definição e desenvolvimento de atividades 

alternativas; e na verticalização da produção, via consórcio de exportação.  

A metodologia adotada parte de um diagnóstico, trabalha com perspectivas, 

formulação de cenários de desenvolvimento e análise de interesses e conflitos numa arena de 

interações para o uso e ocupação na zona costeira do Município. As atividades previstas, por 

estarem em áreas da União, devem atender as normas federais e estar em sintonia com outros 

planos federais e estaduais de zoneamento, fazendo interface com o Projeto Orla. 

A Administração do Município de Icapuí tem como um dos destaques a elaboração 

e implantação do orçamento participativo. Segundo Souza (op cit: 542), deve este ser 

entendido como objeto interdisciplinar ou transdisciplinar, por envolver aspectos que vão de 

estratégias para facilitar e promover a participação do maior número de cidadãos a uma 

necessária preocupação com a dimensão espacial do processo orçamentário. 

O desenvolvimento urbano, ao lado de orçamento participativo, são instituições-

símbolos de um esforço real de democratização da Cidade. O Projeto Orla incorpora e 

valoriza o saber popular, o conhecimento local. 

A presença de organizações não governamentais se faz sentir no Município de 

Icapuí, dada as ações que desenvolvem junto às comunidades de melhorias das condições 

socioeconômicas, preservando o meio ambiente local. 
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Como o PDLSI, os projetos desenvolvidos pela Fundação Brasil Cidadão têm 

como objetivo criar opções econômicas de baixo impacto com vistas ao desenvolvimento 

sustentável, e as diretrizes seguem as citadas no PDLSI.  

Alguns desses projetos foram desenvolvidos em parceria com outras instituições 

como a PETROBRÁS e o Boticário5, procurando promover uma mudança de atitude da 

comunidade em relação ao uso dos recursos naturais, incorporando o conceito de 

sustentabilidade nos processos produtivos e nas ações cotidianas. 

“Esse Mar é Meu” foi o primeiro projeto desenvolvido em parceria com a 

Fundação Boticário para incorporar nos processos produtivos e nas atitudes o conceito de 

sustentabilidade promovendo uma mudança de atitude da sociedade em relação ao uso dos 

recursos naturais. Propõe também, contudo, uma mudança no planejamento e na gestão do 

patrimônio natural do Município. 

O projeto “Em cada Casa uma Estrela” trabalha na formação de jovens para 

capacitá-los em atividades ligadas à hospedagem domiciliar e em atividades turísticas como 

recepcionistas ambientais. 

Outro projeto se chama “Peixe Vivo”, que divulga “ambiente saudável, 

comunidade feliz” ao elaborar o “Código de Ética Ambiental do Município de Icapuí”, 

buscando uma mudança de atitude da população no que é pertinente à utilização dos recursos 

naturais. 

A PETROBRÁS, ao formar parceria com a Fundação Brasil Cidadão, discutiu com 

a sociedade questões relacionadas a água e saneamento. 

O projeto “Movimento de Investimento Social”, consiste no fortalecimento do 

terceiro setor mediante a criação de instrumentos inovadores e democráticos. 

A preocupação com a população jovem aparece também no projeto “Jovens 

Empreendedores”  para incorporá-los ao mercado de trabalho dentro dos princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

Outra preocupação com os jovens vem no projeto “Reta Final”, que os prepara 

para ingressar na universidade. 

 

 

 

 

____________________ 
5  De Olho no Ambiente e Esse Mar é Meu, respectivamente. 
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Já com as mulheres, essa preocupação se traduz com o projeto “Mulheres de 

Corpo e Alga”, que objetiva o aumento da renda familiar e das espécies marinhas com o 

cultivo de algas marinhas. 

A identificação desses projetos é importante para a interseção das políticas 

públicas de recursos hídricos, turismo, aqüicultura e outras que têm incremento ao longo da 

orla marítima na identificação das lacunas e/ou sobreposição de ações, evitando, assim, o 

desperdício de recursos. 

Como o Estado é um indutor de mecanismos econômicos de estímulo ao uso e 

ocupação do solo, deverá ter como estratégia buscar a garantia da qualidade ambiental, o 

desenvolvimento regional e o respeito aos processos sócio-culturais, e a gestão territorial 

não deve ser feita de modo setorizada, por diversas instituições que cuidam dos vários 

segmentos. Faz-se necessária, na estrutura  do Estado do Ceará, a existência de órgão da 

gestão territorial da zona costeira, já que esta é considerada patrimônio nacional pela 

Constituição Federal, que possa tratá-la de modo integrado, sob a óptica do desenvolvimento 

integrado, que englobe as ações ambientais e de desenvolvimento econômico-social. Com isso 

se quer dizer que uma coordenação das ações na zona costeira deve ter suas ações 

intimamente ligadas ao órgão gestor de desenvolvimento territorial, para que a implementação 

do ordenamento territorial possa ser compatibilizada com aquelas de planejamento regional, 

fortalecendo, assim, o órgão ambiental, uma vez que a política produtiva e econômica não 

passa pela área ambiental. 

A transição de um sistema da gestão setorial, quer seja ele de um modelo de 

desenvolvimento visando ao crescimento econômico para outro baseado nos princípios da 

sustentabilidade, exige mudanças de atitude nos usos dos recursos naturais, nas formas de 

ocupação do território e nas atividades econômicas; e devem estas ser incorporadas ao dia-a-

dia de todos os atores responsáveis pela gestão e utilização destes recursos, desde os 

tomadores de decisão até o cidadão eventual, passando pelas comunidades residentes, 

empresários e consumidores nos centros urbanos. 

A dinâmica de uso e ocupação dos espaços litorâneos do Município de Icapuí  

compromete os ecossistemas presentes na sua costa, junto com a carência de serviços de 

saneamento básico,em que o ordenamento é uma prática de simplificação dos processos 

metodológicos de planejamento. Para isso, o Município deverá dispor de uma equipe de 

especialistas, com domínio do conteúdo técnico nos mais diversos campos do conhecimento e 

que domine a área de estudo; que haja o envolvimento dos diversos níveis de governo e dos 

segmentos da sociedade civil; e que seja praticado o processo de consulta aos atores sociais 
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envolvidos na área em estudo. Outra questão importante que vale destacar é saber como o 

Projeto Orla se relaciona com as áreas vizinhas influenciando e sendo influenciado, 

verificando também como a indústria, agricultura, energia eólica, energia das ondas, 

prospecção, maricultura, carcinicultura, pecuária, avicultura, extrativismo vegetal fazem 

pressão sobre a orla  e descaracterizam o visual dos ambientes. 

A articulação que se verificou quanto ao planejamento territorial e à metodologia 

do Projeto Orla é o aspecto socioeconômico, quando se identificam as características de uso e 

ocupação do solo e a organização institucional dos três níveis de governo e a sociedade civil. 

E, também, especialmente, quando se consideram as aglomerações urbanas, as quais são 

instrumentos inseridos na Constituição Federal  

A promoção do desenvolvimento socioespacial é um processo de mudança cujo 

conteúdo não pode ser definido à revelia dos desejos e expectativas dos grupos sociais 

concretos, com seus valores culturais próprios e suas particularidades histórico-geográficas 

(SOUZA, op cit: 60).  

Ainda Souza (op cit: 60) expressa que o caminho se mostra democraticamente 

mais legítimo para se alcançar mais justiça social e uma melhor qualidade de vida, quando os 

próprios indivíduos e grupos específicos definem os conteúdos concretos e estabelecem as 

prioridades com relação a isso, podendo-se considerar justiça social e qualidade de vida como 

subordinados à autonomia individual e coletiva como princípio e parâmetro (CASTORIADIS 

apud SOUZA, op cit : 64). Se assim é, a experiência quotidiana e o saber local dos cidadãos 

deverão ter livre expressão e ser incorporados à análise e ao desenho da intervenção 

planejadora; e, encarar a fusão criativa do saber dos atores sociais com o balizamento técnico-

científico trazido pelos profissionais de planejamento.  

Os processos geoambientais e ecodinâmicos atuam na orla; um conjunto 

morfológico com sua evolução relacionada com as mudanças climáticas e do nível relativo do 

mar. E as trocas de matéria e energia regidas pelos diversos fluxos ambientais representam 

parte da complexa relação de interdependência dos componentes da paisagem. Quando  

interpretados a partir da integração com as ações socioeconômicas e  culturais, inicia-se a 

gestão integrada da zona costeira.  

As áreas de planejamento e gestão servem de base para a busca de soluções 

visando à qualidade ambiental do Município de Icapuí, que apresenta alto índice de 

crescimento populacional na orla e cujo desenvolvimento espera-se que possa ocorrer nas 

dimensões econômica, social, política, ambiental e cultural. 
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A capacidade-limite é um conceito que pode ser usado para o planejamento de uso 

e ocupação do solo. Da mesma forma que está presente na condição natural, está também nos 

ecossistemas transformados pelo homem. Existe um limite na oferta de espaço, de alimento, 

na capacidade da natureza e da técnica para assimilar os dejetos urbanos, dentre outros 

aspectos (NERY,op cit.: 42). 

Considerando-se o ecossistema, como critério de trabalho nos planos, desloca-se, 

com efeito, a visão antropocêntrica para uma visão holística, na qual não só importam os 

objetivos humanos, mas também a preservação da vida.  

A seguir, é apresentada na Tabela 3 uma matriz que sintetiza a abrangência dos 

principais planos, programas e projetos que interferem na orla marítima de Icapuí: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 3 – Principais planos, programas e projetos que interferem na orla marítima de Icapuí 
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Fonte: Elaboração própria 
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A radiografia que esta tabela apresenta dos planos/programas/projetos mostra a 

interferência sobre a comunidade litorânea de Icapuí sob os mais diversos aspectos e escalas. 

Foram adotados nesta pesquisa os parâmetros desenvolvimento sustentável, participação e 

planejamento territorial de acordo com o referencial teórico-conceitual que fundamenta esta 

dissertação. E estes foram analisados considerando as abordagens econômica, social, 

ambiental e político-institucional constantes nos objetivos e diretrizes referentes a cada um 

nas diferentes escalas. 

Cabe destacar a idéia de que, para um planejamento ordenado, todos devem conhecer 

os objetivos e metas esperados de cada plano/programa/projeto existentes nas várias escalas, 

e que cada qual deve ser transparente para que todos os envolvidos neles tenham 

conhecimento.  

Verifica-se, portanto que, quando o critério é a participação, originou-se uma 

necessidade de integração entre os níveis de governo e a comunidade, fato esse que pode ser 

bastante preocupante para implementar a gestão integrada, pois falta no desenho institucional 

dos governos um órgão de coordenação das ações integradas, no caso, da zona costeira.  

Como apontado, esse modelo institucional proposto pela Constituição Federal, no 

Plano Plurianual, na Política Nacional do Meio Ambiente, na Política Nacional para os 

Recursos do Mar, na Agenda 21 e na própria Lei 7.661, e por alguns 

planos/programas/projetos, torna-se um problema, em virtude da ausência da 

intertisciplinaridade ou interlocução dos três níveis de governo e das setoriais; observa-se que 

houve apenas um repasse de atribuições efetivado pelo pacto federativo. 

Ficam complicadas, assim, a execução dos programas de descentralização e a 

articulação inter-setorial, visto que muitos planos/programas/projetos propõem modificações, 

inovações metodológicas e no modelo institucional, sem que haja uma mudança na estrutura 

administrativa municipal seguindo os princípios da descentralização executiva e da ação 

cooperada entre os níveis de governo. 

A ação conjugada, portanto,  propõe uma alteração na estrutura institucional existente 

nos municípios para integrar as instâncias governamentais na estrutura de execução dos 

planos, programas e/ou projetos. É fundamental um ajuste no modelo institucional. 

Para facilitar o diálogo interinstitucional desejado, deve-se prever a criação de um 

grupo de integração do gerenciamento costeiro, e, no interior deste, de subgrupos temáticos 

de integração dos programas federais, estaduais e municipais, permanentes e com reuniões 

regulares.  
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A temática pode, por exemplo, seguir as prioridades definidas pelo Governo federal 

na gestão do litoral brasileiro, de acordo com vários critérios, o que proporcionará o 

surgimento dos temas. Como se vê, quando o parâmetro é qualidade de vida, aparecem os 

temas saneamento e promoção social. Já os temas portuários e turísticos fazem parte do 

parâmetro desenvolvimento. 

Esse carácter intersetorial estabelece o espaço ideal para a formação de parcerias e 

ações conveniadas entre seus participantes. Trata-se, portanto, de instância de formulação das 

diretrizes e estratégias de atuação do gerenciamento integrado e discussão de políticas de 

desenvolvimento sustentável para a zona costeira, que extrapolam a competência específica 

de cada instituição. Em face disso, as ações cooperadas proporcionam uma interlocução 

permanente com instituições e programas, evoluindo para ações combinadas e projetos 

institucionais de parceria. 

Essas preocupações nortearam a elaboração de  temática de duas grandes reuniões 

internacionais. A primeira delas aconteceu entre os anos de 1994 e 1996, o Join Group of 

Experts on the Scientific Aspects of Marine Enviroment Protection  (GESAMP). Um grupo 

formado por profissionais de organismos internacionais (IMO,FAO,UNESCO-COI, WMO, 

IAEA, UN, UNEP) reuniu-se para entender o gerenciamento costeiro integrado a partir dos 

aspectos sociais, econômicos e ambientais ao longo de suas diversas fases. 

Já a segunda ocorreu em 2001, quando o Comitê Nacional Francês firmou parceria 

com a Comissão Oceanográfica Internacional (COI) e desenvolveram o Guia para 

Gerenciamento Integrado para Áreas Costeiras (Guide to Integrated Coastal Área 

Management – ICAM), no qual são descritos processos de gerenciamento costeiro integrado 

e prescrita uma metodologia que considera os fatores institucional, político, técnico, legal e 

administrativo, todos podendo ser responsáveis pela sua execução. 

É fundamental entender essas teorias internacionais, que partem da identificação dos 

problemas por meio de um processo participativo para a constituição de 

planos/programas/projetos. E a efetivação desse processo acontecerá com o fortalecimento 

dos arranjos inter e intra-institucionais por meio de mecanismos de capacitação de forma 

contínua, integrada e em longo prazo (POLETTE E SILVA, op cit:30-31). 

Em síntese, a proposta aqui apresentada buscou manter  os objetivos acordados na 

Carta Magna e nos documentos norteadores da política nacional, considerando a transferência 

de responsabilidade para o Município, propondo superações na estrutura municipal que 

nasceram diretamente dos problemas detectados. 
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Por fim, essas são as proposições possíveis de desenhar no momento. Para uma 

análise mais detalhada, seria necessário o acesso a documentos, o qual não foi possível 

durante o desenvolvimento desta dissertação, em razão dos recursos disponíveis. 

Implementar a gestão integrada é compatibilizar a utilização e ocupação do litoral de 

forma ordenada e atendendo aos mais diversos interesses e, portanto, busca-se, dessa forma, 

um caminho a seguir. 

A compatibilização da proposta desta dissertação com diferentes formas de pensar a 

gestão integrada na zona costeira passa a ser um instrumento para alcançar o 

desenvolvimento sustentável. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a orla do Município de Icapuí tem aberto várias perspectivas de 

conhecimento relacionadas com a análise das políticas da gestão integrada  e pesquisas sobre 

planejamento territorial na zona costeira. 

O novo enfoque do planejamento de uso e ocupação do solo, aplicado no 

desenvolvimento deste estudo, utilizando subsídios de várias disciplinas, mostrou a 

necessidade de abordagens  integradas e participativas, o que significou a utilização de 

metodologias  vinculadas à análise sistêmica e da complexidade. 

A partir de tais constatações, o projeto de pesquisa inicial ficou vulnerável a 

mudanças e à busca, portanto, de novas possibilidades, fato este que proporcionou um 

aprimoramento metodológico que de certa forma conduziu aos resultados finais deste 

trabalho. 

Desta forma, nasceu o entendimento, pelo pensamento científico, do planejamento 

territorial como orientador das políticas econômicas e sociais, dentro dos critérios do 

desenvolvimento sustentável e participativo. 

E é principalmente do arquiteto urbanista que a sociedade espera uma contribuição 

mediante propostas de organização física do espaço, intimamente integradas com a dinâmica 

sócioambiental  e que orientem as bases da negociação política de uso do solo. 

Este trabalho pretende-se que seja uma contribuição às discussões sobre a gestão 

integrada do território de forma participativa, considerando os aspectos ambientais na busca 

do desenvolvimento sustentável. O modelo, até então adotado pelo Poder Público para o 

desenvolvimento do uso e ocupação do litoral, privilegiava as decisões tomadas por um seleto 

grupo de tomadores de decisão. 

Para tanto, foram necessárias a compreensão das inter-relações sociedade-natureza 

e a noção de sistema como um desafio epistemológico ao conhecimento das limitações da 

visão mecanicista do mundo, como também do Poder Público, em compreender o saber 

ambiental, de modo a não constituir mais um monopólio de alguns agentes governamentais. 

À luz das considerações apresentadas no capítulo 3, os critérios mencionados 

(desenvolvimento sustentável e planejamento físico–territorial), associados a essas inter-

relações sociedade-natureza, levaram a uma consciência das limitações da visão mecanicista 

do mundo assim chamado paradigma científico analítico-reducionista (von 

BERTALANFFY, 1973).  
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A expansão das fronteiras do conhecimento, com base no ponto de vista 

integrativo e dinâmico, de que uma modificação em um dos elementos em qualquer nível de 

hierarquia de organização da natureza (de células e indivíduos a organizações, cidades ou 

relações internacionais), pode ocasionar modificações nos demais elementos e, em 

conseqüência, no comportamento do conjunto. Assim sendo, o todo é mais que a soma das 

partes. 

Esse trabalho mostrou a evolução do pensamento acadêmico sobre o planejamento 

do uso e ocupação do solo, levando-se em conta a incorporação das diretrizes do 

desenvolvimento sustentável como forma de fortalecer a gestão integrada e participativa na 

zona costeira. 

Ao analisar-se o Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla, 

verificou-se que sua concepção se caracteriza como orientadora de ordenamento do uso e 

ocupação do solo, com diretrizes ambientais e regulamentação dos usos dos terrenos e 

acrescidos de marinha. Ao produzir o Plano de Intervenção para o Município de Icapuí, 

elaborado de forma participativa, constatou-se um importante conjunto de ações e metas que 

devem ser realizadas. 

Pressupõe-se que essas ações e metas estabelecidas devam possibilitar no mínimo 

ajustar o ordenamento do espaço do litoral com o meio ambiente. Significa que a gestão desse 

espaço deve estar vinculada a uma visão integrada das políticas públicas e a co-gestão. 

Assim, verificou-se que o Projeto Orla é um instrumento para a definição de 

estratégias de intervenção e base para a gestão integrada participativa. Ao analisar seus 

procedimentos metodológicos e os resultados alcançados, constatou-se que,  de forma 

indireta, ele estimulou uma mudança na estrutura organizacional da administração pública,  

com a inclusão de um órgão de planejamento estratégico e de um conselho deliberativo. 

Verificou-se que as dificuldades a serem superadas são muitas. Sabe-se que o 

mundo olha cobiçosamente para a orla, diferente dos desejos e aspirações das comunidades 

locais. Necessário será avançar no conhecimento das ações propostas para esse espaço e 

disseminar e envolver as comunidades locais nas decisões do planejamento. A ocupação da 

orla expressa um saber local de uso e ocupação do solo que revela as atividades realizadas 

pela comunidade local. 

O exercício de participação da sociedade de Icapuí com o Poder Municipal 

contribuiu para a execução do Projeto Orla, contudo, a relação de 20 anos com o Partido dos 

Trabalhadores foi quebrada, explicitando, assim, um novo desafio, que é a continuidade de 

projetos quando da gestão de um novo partido. O exemplo de Icapuí mostrou que a 
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viabilidade desse projeto da gestão integrada e participativa dos recursos comuns, depende do 

avanço da pesquisa para o seu fortalecimento. 

O que se observou, também, a partir das avaliações apresentadas no decorrer do 

trabalho, é que um dos obstáculos ao processo da gestão integrada tem sido a falta de 

conhecimento dos planos, programas e projetos, assim como dos acordos internacionais; a 

falta de instrumentos legais e de suporte jurídico ao desenvolvimento de um plano da gestão 

costeira; a falta de uma estrutura operacional permanente e dedicada ao planejamento da orla; 

implantação e acompanhamento das estratégias e dos instrumentos de gestão costeira; e, no 

momento, o baixo envolvimento da sociedade e do Município. 

Mudar um modelo de planejamento não depende só de forças e trunfos 

conseguidos em escala local, como se observou com o Município de Icapuí,  que,  mesmo 

com a tradição do planejamento participativo, encontra dificuldades em dar continuidade aos 

seus projetos, quando da mudança de partido.  

Constatou-se que, para se iniciar um programa de gestão integrada, é fundamental 

vencer o desafio representado pela falta de conhecimento e de informações, no contexto local, 

dos planos, programas e projetos desenvolvidos em escala nacional e vice-versa, e que 

interferem no espaço da orla. Os capítulos 5 e 6 apresentam os principais instrumentos da 

gestão desenvolvidos nas três esferas de governo, como também na comunidade e até acordos 

internacionais que interferem no planejamento do Município. Mostrou-se que se faz 

necessário um exame mais detalhado, além de incluir as impressões dos diversos atores da 

gestão municipal e da sociedade civil, e divulgação desses trabalhos. Observou-se que os 

princípios do desenvolvimento sustentável aparecem nas recomendações apresentadas e de 

maneira a amenizar as conseqüências da problemática institucional, geoambiental, 

socioeconômica e jurídica, por intermédio da adoção de práticas sustentáveis e medidas de 

ordenamento.  

Viu-se que a transferência de poder do espaço central para os espaços locais 

provocou um novo padrão de relacionamento entre os níveis governamentais que seja 

compatível com a autonomia e com a articulação entre eles. Desta forma, verificou-se a  

necessidade de criar um espaço político-administrativo para tomada de decisão no âmbito 

local. Para que seu funcionamento seja duradouro, deverá estar condicionado à formação de 

relações contratuais e envolvendo os três setores governamentais e a sociedade civil. 

Segundo a linha de argumentações que foi apresentada, esse espaço passa a ser 

reconhecido como fonte de dados, conhecimentos e instrumentos úteis ao planejamento 

territorial da orla, de forma integrada.  
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Na perspectiva de adotar a zona costeira como área especial de planejamento, será 

necessário promover a articulação interinstitucional das secretarias; estabelecer um sistema 

municipal integrado de planejamento da orla e ter um plano da gestão integrado para a zona 

costeira com a participação autêntica da sociedade civil. 

A ausência de vontade política efetiva para implementá-los constitui um dos 

obstáculos, junto com o pouco conhecimento de planejamento sistêmico, integrado e 

descentralizado. Portanto, deve ser um esforço do Estado proporcionar a pesquisa 

transdisciplinar. 

Para o êxito desse planejamento, cabe ao Estado o papel de coordenador para criar 

um grupo de trabalho participativo, instituir mecanismos de integração; elaborar e implantar 

um plano de monitoramento das ações; adotar a Agenda 21 e o zoneamento ecológico-

econômico costeiro (ZEEC) como base para o planejamento; e criar uma agenda para a zona 

costeira; ou seja, uma promoção da integração das políticas locais com as políticas federal e 

estadual. 
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