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INTRODUÇÃO

Os municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, no sul do estado de Pernambuco, 
compartilham entre si o estuário do rio Formoso, localizado nas Áreas de Proteção Ambiental 
(APA) de Guadalupe e Costa de Corais. Um local rico em biodiversidade e beleza natural, 
território da pesca artesanal e de comunidade quilombola. Um lugar que atrai turistas de 
todos os lugares do Brasil e do mundo.

Nos últimos anos, a região passou a sofrer com diversos conflitos de uso das atividades 
náuticas recreativas, turísticas e pesqueiras, agravados pelo aumento do fluxo de embar-
cações no período de veraneio.

Foi para conciliar e ordenar esses usos do ambiente costeiro (estuarino e marinho) que o 
Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN) da região do estuário 
do rio Formoso foi elaborado. O regramento tem entre seus objetivos a preservação ambien-
tal, o aperfeiçoamento e a continuidade de práticas territoriais que fazem parte da herança 
cultural local e a conciliação dos diversos interesses socioeconômicos.



O ZATAN da região do estuário do rio Formoso é uma iniciativa da Secretaria de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco (SEMAS-PE) e da Agência 
Estadual de Meio Ambiente (CPRH) em parceria com os municípios de Tamandaré, Rio 
Formoso e Sirinhaém.

Conta também com o apoio do Projeto TerraMar, uma cooperação técnica entre o 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza 
e Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha, por meio da Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Esta publicação apresenta uma síntese do caminho percorrido durante o processo de 
construção do zoneamento realizado com ampla participação social, e os desafios 
enfrentados na conciliação dos diferentes interesses envolvidos.

Serão apresentadas também as características ambientais da região do estuário do rio 
Formoso, as atividades desenvolvidas no local, os conflitos gerados e avanços trazidos 
pelo regramento. Ao final, você conhecerá as lições aprendidas ao longo da construção 
do processo participativo do zoneamento.

VAMOS NAVEGAR JUNTOS?

Antes de começar a contar as vivências desse processo, vamos 
conhecer um pouco a região da área do estuário do rio Formoso?



Sirinhaém

Rio Formoso

APA Costa dos Corais

ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DE GUADALUPE

Tamandaré

Barreiros

Estuário do Rio Formoso



POR QUE É IMPORTANTE 
ELABORAR E IMPLEMENTAR 
O ZONEAMENTO AMBIENTAL 
E TERRITORIAL DAS 
ATIVIDADES NÁUTICAS?
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O termo Zoneamento Ambiental evoluiu para 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 
a partir da publicação do Decreto Federal 
4.297 de 2002, que regulamenta a Política 
Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81).

O Zoneamento Ambiental é um importante instrumento de plane-
jamento e gestão ambiental que tem como objetivo solucionar 
conflitos de uso dos recursos naturais e ocupação do território.

O Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas 
(ZATAN) no estado de Pernambuco é um instrumento da Política 
Estadual de Gerenciamento Costeiro (Lei 14.258/2010), que deter-
mina as responsabilidades dos agentes públicos e as diretrizes 
gerais para a ocupação da zona costeira no estado.

Por meio dele, é possível definir zonas específicas para ações 
ambientais, políticas culturais e socioeconômicas, sempre 
visando o desenvolvimento sustentável dessas atividades no 
ambiente costeiro e marinho.

Em Pernambuco, a primeira experiência de zoneamento de ativida-
des náuticas, com foco ambiental e territorial, foi realizada na Ilha de 
Itamaracá, município situado no litoral norte do estado, , iniciado em 
2010 e concluído em 2021.

Desde sua concepção, esse processo foi conduzido de forma parti-
cipativa. Todas as etapas de diagnóstico e construção do zonea-
mento foram realizadas a partir de debates com diversos atores da 
região, como representantes de órgãos governamentais, membros 
de Universidades, comunidade e empreendedores locais.
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A demanda para sua construção partiu do Comitê Gestor do 
Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima (Projeto Orla) 
do município, visando implementar ações previstas no Plano de 
Gestão Integrada da Orla Marítima da llha de Itamaracá (PGI), de 
2010. Também teve a intenção de subsidiar a regulamentação da 
Lei Municipal 10.853 de 18 de março de 2010, que dispõe sobre 
o turismo aquaviário municipal.

“Foi um processo muito participativo 
e os gestores ambientais e os 
envolvidos com atividades náuticas 
ficaram muito entusiasmados. 
Houve um acordo que deu certo, 
principalmente para a atividade de 
turismo náutico comunitário. Essa 
experiência exitosa foi importante para 
os debates que já vinham acontecendo 
em outras regiões do estado.”
Priscila Vasconcelos • Geógrafa e consultora 
técnica para elaboração do ZATAN

O Plano de Gestão Integrada da Orla 
Marítima (Projeto Orla), uma iniciativa 
do Governo Federal, busca implemen-
tar uma gestão integrada, construída de 
forma compartilhada com outros entes 
federados e com a sociedade civil, com 
o objetivo de articular ações de incentivo 
ao turismo, de proteção ao meio ambiente 
e de ocupação urbana.
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PRINCIPAIS OBJETIVOS DE UM ZONEAMENTO AMBIENTAL 
E TERRITORIAL DAS ATIVIDADES NÁUTICAS

Proteger a biodiversidade 
espécies endêmicas, raras 
e ameaçadas  de extinção

Mediar conflitos: entre 
atores sociais diversos

Estimular a prática de 
condutas conscientes

Conciliar e ordenar os diversos usos dos ambientes 
costeiro e marinho: atividades pesqueiras, náuticas, mane-
jo de áreas, turismo e demais atividades socioeconômicas

Fortalecer o turismo sustentável: boas práticas para 
atividades turísticas e turismo de base comunitária



O ZATAN NA REGIÃO  
DO ESTUÁRIO DO 
RIO FORMOSO
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O zoneamento das atividades náuticas na região do estuário 
do rio Formoso já estava previsto no Plano de Manejo da APA 
de Guadalupe, publicado em 2011. O texto do plano expõe a 
necessidade de elaboração de um regramento que pudesse 
ordenar ações como mergulho, circulação de embarcações ou 
criação de pontos de apoio para pesca artesanal e turismo.

Em 2015, diante da ausência da elaboração do zoneamento e 
do agravamento dos conflitos náuticos existentes na região, 
a Procuradoria da República no Município de Cabo de Santo 
Agostinho abriu dois inquéritos para apurar irregularidades e 
acompanhar a implementação do zoneamento nos municípios 
litorâneos da região - Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém.
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PROJETO TERRAMAR

Com o objetivo de contribuir para a conser-
vação da  biodiversidade costeira e mari-
nha, o Projeto TerraMar apoia processos 
para o fortalecimento da gestão ambien-
tal territorial, implementa medidas de 
conservação e uso sustentável e promove 
processos de formação de redes participa-
tivas em duas áreas de atuação: região da 
Costa dos Corais e região dos  Abrolhos.

Com o aumento de atividades turísticas e da movimentação de 
embarcações na área e consequente agravamento dos problemas, 
em 2018, o Ministério Público Federal também instaurou proce-
dimento considerando que a implementação do zoneamento 
dependia de uma colaboração entre os municípios, o estado e os 
demais órgãos fiscalizadores1.

A partir dessas demandas, a Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Estado de Pernambuco (SEMAS/PE), em 
parceria com a Agência de Meio Ambiente (CPRH/PE), representan-
tes dos municípios e da sociedade civil iniciaram uma ação conjunta 
para debater o processo e a implementação do zoneamento.

Ainda em 2018, o processo passou a contar com o apoio do 
Projeto TerraMar, por meio da contratação de uma consultoria 
especializada para construção do regramento garantindo ampla 
participação social. Nesse mesmo período, a Capitania dos 
Portos de Pernambuco, a Superintendência do Patrimônio da 
União em Pernambuco (SPU/PE) e o IBAMA também se torna-
ram parceiros para colaborar com a construção do zoneamento.

1 Superintendência do Patrimônio da União/PE, Agência Estadual de Meio Ambiente 
-CPRH, IBAMA e Capitania dos Portos
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Para garantir a presença dos mais diversos setores, principalmente daqueles que 
exercem atividades náuticas, de turismo e pesca na região, o processo contou com 
a colaboração de cerca de 360 pessoas, envolvendo, durante todo o percurso, as três 
esferas governamentais e a sociedade civil.

ZATAN
  PRESERVAÇÃO 
  AMBIENTAL/
 CULTURAL     

PESCA

FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO

TURISMO/LAZER

GESTÃO/PLANEJAMENTO

PESQUISA
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Neste processo de construção do zoneamento e de suas regras, 
foram consideradas essenciais a proteção e a garantia:

 • da vida humana;

 • do ambiente costeiro;

 • do território tradicional da pesca artesanal;

 • das espécies ameaçadas de extinção;

 • do turismo sustentável.

Também é importante destacar que os aspectos ambientais e 
territoriais de um zoneamento são compreendidos a partir de três 
categorias norteadoras: território, natureza e atividades náuticas.  
Assim, o caminho escolhido para guiar o processo buscou 
compreender as interações entre essas categorias.

TERRITÓRIO

ATIVIDADES
NÁUTICASNATUREZA



CONHEÇA A ÁREA DO ZATAN 
NO ESTUÁRIO RIO FORMOSO
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COMPREENSÃO DE SUA RELEVÂNCIA 
ECOLÓGICA, SOCIAL E ECONÔMICA

Estuário é um ambiente de transição 
entre rio e mar, influenciado diretamente 

pela descarga fluvial e pela variação 
diária das marés. Neste ambiente de 

mistura entre água doce dos rios e águas 
oceânicas, cria-se uma área de alta 

produtividade e diversidade biológica.

Localizado no sul do estado de Pernambuco, o estuário 
do Rio Formoso abrange os municípios de Sirinhaém, 
Rio Formoso e Tamandaré e está inserido na Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Guadalupe.

A região é uma planície costeira, ou seja, uma área onde 
margeiam grandes corpos d’água, como mares e oceanos.
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Neste ambiente, estão presentes manguezais, várzeas fluviais 
alagadas, terraços marginais a cursos de rios, terraços marinhos e 
praias. Na área marinha, destaca-se a presença de recifes de areni-
to, algas e corais, que, além de diminuir o poder erosivo das ondas 
sobre as praias, também dão origem às piscinas naturais, um dos 
principais fatores atrativos para realização das atividades náuticas 
(lazer, turismo e pesca) na região.

O manguezal funciona como berçário e local de 
alimentação para diversas espécies de peixes, entre 

eles, o peixe mero, ameaçado de extinção.

A região do estuário reúne praias com belas 
paisagens, é rica em biodiversidade, e representa o 

sustento de famílias das comunidades locais.
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O recorte espacial do zoneamento é 
composto por áreas navegáveis (mar 
e cursos fluviais) e áreas de suporte à 
atividade náutica (manguezais, terra-
ços marinhos, praias, várzeas, terraços 
fluviais e os recifes).

Devido à presença dos recifes, o ambiente 
marinho possui áreas conhecidas como 
mar de dentro, abrigada pelos recifes, e 
mar de fora, região de mar aberto.

Além das áreas marítimas, os ambientes 
de navegação são compostos pela rede 
hidrográfica do rio Formoso, que nasce 
da confluência dos riachos Serra D’água 
e Vermelho, segue o seu curso passando 
pelo perímetro urbano e integra a planície 
costeira na forma de estuário.

As praias e os terraços não compõem 
os ambientes navegáveis, mas são 
ambientes importantes de suporte às 
atividades náuticas.

fotos Studio Lumix/GIZ
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COMO FOI 
DELIMITADA A ÁREA 
DO ZONEAMENTO?
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A abrangência territorial do ZATAN foi guiada 
pelos limites da APA Estadual de Guadalupe, 
que se sobrepõe territorialmente à APA 
Federal Costa dos Corais, na parte costeira 
do município de Tamandaré, e com o Parque 
Natural Municipal do Forte de Tamandaré.

LEGENDA

Limite ZATAN

Limite APA de Guadalupe

Limite APA Costa dos Corais

PERNAMBUCO

Praia da Gamela

Pra ia de Tamandaré
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PORÇÃO MARINHA 
abrange a faixa de 3 
milhas náuticas a partir 
da linha de costa.

PORÇÃO CONTINENTAL 
abrange a orla marítima ao 
longo da Costa Atlântica, 
com uma faixa de 50 
metros a partir da linha 
máxima de preamar em 
direção ao continente. 
Compreende também o 
ambiente estuarino, com 
uma faixa de 50 metros a 
partir de suas margens e 
o ecossistema manguezal 
e seu entorno.

AO NORTE 
praia da Gamela em A ver o Mar, 
no município de Sirinhaém 

AO SUL 
a praia de Tamandaré, no 
município de Tamandaré.



ZATAN: A EXPERIÊNCIA DE  
UM PROCESSO PARTICIPATIVO
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“QUEM PODE ENTENDER E SABER QUAIS SÃO AS 
NECESSIDADES E DESAFIOS MELHOR DO QUE A 
PESSOA QUE ESTÁ ALI ATUANDO OU VIVENDO?”

Foi partindo desse pensamento e da bem suce-
dida experiência participativa de zoneamento 
náutico realizada na Ilha de Itamaracá que teve 
início a elaboração e proposição do Zoneamento 
Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas 
(ZATAN) da região do estuário do rio Formoso.

“O ZATAN reúne uma constelação de diversos 
conhecimentos. Nós temos experiência técnica diversa, 
como de biólogos, geógrafas, analistas ambientais, 
engenheiras civis e advogados. Temos o conhecimento 
de pessoas das comunidades tradicionais, como por 
exemplo os pescadores e as pescadoras, marisqueiras 
e quilombolas, que têm um entendimento incrível sobre 
seu território. E temos as pessoas ligadas ao turismo 
como empresários e empresárias, barqueiros, lancheiros 
e jangadeiros.  Essas pessoas foram as responsáveis por 
construir um instrumento de gestão sensível às diversas 
práticas territoriais e à proteção do meio ambiente.”

Priscila Vasconcelos • Coordenadora técnica da 
consultoria para elaboração do ZATAN

“A importância do processo participativo na 
construção do Zatan é fundamental na medida 
em que você pactua com todos os atores os 
diversos interesses na área. A gente vem 

nesse processo há anos, é uma demanda que 
veio dos municípios, dos atores locais, na 

medida que os conflitos foram aumentando.” 

Andrea Olinto • Gerente de Políticas Costeiras - Semas (PE)
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O processo envolveu um trabalho intenso de escuta, negocia-
ção e mediação de conflitos. Harmonizar interesses distintos 
não é uma tarefa fácil, mas existia um ponto que norteou o 
desenvolvimento dessa metodologia: a construção tinha que 
ser pactuada com todos os atores.

Esse envolvimento de todos da comunidade foi também impor-
tante para promover maior entendimento sobre a necessidade 
de implementação de um regramento que pudesse garantir a 
continuidade das atividades que representam o sustento das 
famílias da região, respeitando o meio ambiente e as particu-
laridades do território. Somente assim, eles mesmos poderão 
ser guardiões desta região.

“Quando começou esse processo surgiu muita conversa de que a 
gente ia proibir, a gente ia limitar. Já na primeira reunião, quando 
as pessoas foram percebendo que não havia nenhum documento 
pronto e que a construção ia ser conjunta, isso começou a mudar. 
No final de todo processo, o pessoal estava convicto do que eles 
queriam porque eles se apropriaram, foram eles que construíram.”
Joany Deodato • Gestora da APA de Guadalupe
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MAS COMO REALIZAR UMA 
CONSTRUÇÃO CONJUNTA?

É preciso analisar a área, as suas fragilidades e potencialidades ambientais. Observar e 
escutar as pessoas que vivem no território, entender a dinâmica das atividades náuticas 
e turísticas locais, compreender os conflitos e, principalmente, fazer com que as pesso-
as se sintam parte do processo.

Em primeiro lugar, foram analisados os documentos e estudos já desenvolvidos para 
análise e regramento da região. Mas um território é muito dinâmico e não se define 
apenas a partir de dados secundários, por isso era necessário observar e escutar as 
pessoas que vivem e trabalham na região.

Diante disso, investiu-se na realização de entrevistas, visitas de campo, diversas reuniões 
técnicas, institucionais e locais, três oficinas participativas e uma audiência pública.

O processo de elaboração do ZATAN foi dividido em duas etapas gerais:

1. diagnóstico preliminar e sensibilização dos atores

2. construção da proposta participativa
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FASE 1 DIAGNÓSTICO PRELIMINAR E SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES

CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PARTICIPATIVAFASE 2

 

ANÁLISE DE 
DADOS

 

OFICINAS  
1, 2 E 3

VISITAS DE CAMPO 
DE CARÁTER 

EXPLORATÓRIO

ENTREVISTAS, REUNIÕES 
E SENSIBILIZAÇÃO DOS 

ATORES

ELABORAÇÃO DE 
VERSÃO PRELIMINAR 

DO DIAGNÓSTICO

 

VISITAS DE 
CAMPO

 

ELABORAÇÃO 
DE DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO  

CONSTRUÇÃO  
PARTICIPATIVA DA MINUTA 

DO ZONEAMENTO

 

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR E 
SENSIBILIZAÇÃO DOS ATORES

A primeira reunião de trabalho para apresentação do planejamento do ZATAN ocorreu 
na Capitania dos Portos, em julho de 20182. Nesse mesmo mês, foram realizadas várias 
reuniões técnicas com as instituições envolvidas para pactuar as atividades necessá-
rias para construção do processo do zoneamento.

Como visto, a produção do diagnóstico preliminar do ZATAN rio Formoso, realizado pela 
equipe de consultoria, começou com uma ampla pesquisa e análise de dados e docu-
mentos já existentes, como estudos de impacto ambiental, dissertações e teses, legisla-
ção ambiental e demais instrumentos de ordenamento territorial e ambiental, além dos 
planos de manejo incidentes na área.

2 A primeira reunião de apresentação do planejamento ZATAN contou com a presença de representantes da Secretaria 
de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco 
(SPU-PE), das prefeituras de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, do Ministério Público Federal, do Agência Estadual 
de Meio Ambiente (CPRH), do Projeto TerraMar, do IBAMA, do Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 
Marinha do Nordeste (CEPENE-ICMBio), entre outras instituições.
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Quais são as atividades 
praticadas na área 

de proteção? 

Qual é a infraestrutura 
utilizada para atividades 

pesqueiras?

Quem são os envolvidos 
no transporte de pessoas 
e cargas e qual histórico 
de relação territorial?

Qual tipo de pesquisa 
realizadas na área?

Qual o período de maior 
fluxo de banhistas?

A partir dessa análise, foram realizadas diversas visitas de campo 
para observar as particularidades do território. Além do proces-
so de observação, nessa etapa foram realizadas entrevistas com 
pescadores e pescadoras, proprietários de embarcações, maris-
queiras, quilombolas, dentre outros.

A intenção foi compreender a realidade local, mapear as atividades 
náuticas e sensibilizar os diversos atores sobre a importância da 
participação de cada um na elaboração do ZATAN.

Quais são as tensões 
econômicas pelo 
uso do espaço? 

Qual o período de maior 
fluxo de banhistas?

Qual tipo de pesquisa 
realizadas na área?

Quais são as atividades 
praticadas na área 
de proteção? 

Qual é a infraestrutura 
utilizada para atividades 

pesqueiras?

Quem são os envolvidos 
no transporte de pessoas 
e cargas e qual histórico 
de relação territorial?

Mapeamento participativo das atividades náuticas em reunião no municí-
pio de Rio Formoso. fonte Consultoria ZATAN, 2018
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A contribuição e a fala dos diferentes sujeitos envolvidos em todo 
processo de construção do zoneamento foi um importante resulta-
do do processo de sensibilização realizado neste período.

“No processo do ZATAN nossa classe está sendo ouvida. 
Se a gente não participar, a gente não tem como 

cobrar. A gente tem que participar dos momentos, dos 
eventos, defender a nossa classe e as novas bandeiras 

de luta para poder reivindicar os nossos direitos.”
Cícera Batista • Presidente da Colônia de Pescadores do Rio Formoso

 
Ao longo de todas as atividades, as consultoras utilizaram imagens 
de satélite impressas para facilitar a coleta de informações, loca-
lização dos territórios e identificação das diversas áreas onde se 
distribuem as atividades náuticas. Os dados e as informações cole-
tadas nas visitas de campo, entrevistas, escuta dos atores locais 
e reuniões técnicas iniciais foram sistematizados pela consulto-
ria, que elaborou um diagnóstico preliminar com considerações 
parciais e recomendações a todos os envolvidos nesse processo. 
A partir desse trabalho de campo, também foi possível mapear as 
atividades náuticas e seus conflitos.

“Nós estamos trazendo a problemática do nosso estuário 
com relação à area ambiental e estamos tendo a 
oportunidade de mostrar para os governantes o nosso 
grito de luta. A expectativa é que os órgãos responsáveis 
assumam seu papel para atender as nossas demandas.”
Francisco Santana • Colônia de Pescadores Z7/Rio Formoso

Mapeamento participativo das atividades náuticas em trabalho de 
campo, Praia de Gamela. fonte Consultoria ZATAN, 2018
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VAMOS CONHECER AGORA O 
MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES 

NÁUTICAS DA REGIÃO?

Turismo náutico 
atrelado à rede de bares, 
restaurantes, hotéis

Número expressivo de 
banhistas nas áreas da 
orla e dos recifes

Atividade de pesquisa 
no estuário e recifes

Recreação e  
esportes náuticos

Pesca artesanal
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ATIVIDADES NÁUTICAS E CONFLITOS IDENTIFICADOS

A partir do trabalho de análise de dados e visitas de campo, foi possível listar as atividades náuticas desenvolvidas 
na área do ZATAN. O local apresenta grande riqueza em biodiversidade e um potencial náutico diverso e complexo.

ATIVIDADES PESQUEIRAS DE BASE FAMILIAR

A atividade pesqueira representa uma importante fonte de renda 
para boa parte da população local. De acordo com o Diagnóstico 
Socioeconômico da Pesca Artesanal do Litoral de Pernambuco, de 
2010, analisado para o diagnóstico preliminar do ZATAN, a ativi-
dade corresponde a 54,5% de toda a pesca praticada no litoral 
do Estado, e é praticada principalmente nos estuários e mangues.

Ainda de acordo com o diagnóstico, do total de pescadores e 
pescadoras no litoral de Pernambuco, 70,7% são autônomos (as) 
e 21,4% são empregados (as) ou parceiros (as). Na época de 
realização desse estudo, os pescadores não tinham o turismo 
como atividade principal.

https://pt.scribd.com/document/66272111/Volume-I-Diagnostico-Socioeconomico-da-Pesca-Artesanal-do-Litoral-de-Pernambuco
https://pt.scribd.com/document/66272111/Volume-I-Diagnostico-Socioeconomico-da-Pesca-Artesanal-do-Litoral-de-Pernambuco
https://pt.scribd.com/document/66272111/Volume-I-Diagnostico-Socioeconomico-da-Pesca-Artesanal-do-Litoral-de-Pernambuco
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Com a pesquisa de campo do ZATAN, oito anos após o citado 
diagnóstico da pesca, foi possível identificar uma considerável 
participação de pescadores atrelados a atividades turísticas. 
Esses trabalhadores estão ligados a associações e colônias. 
No município de Rio Formoso, a associação mantém quase 100 
associados envolvidos na prática do turismo.

Eles utilizam uma área no manguezal, ao lado da ponte do rio 
Ariquindá, como ponto de recepção dos turistas. Também foi 
identificada a oferta de passeios turísticos ao longo de toda a 
extensão da praia dos Carneiros. Pesca nos recifes, Tamandaré. fonte Consultoria ZATAN, 2018

foto Studio Lumix/GIZ
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ATIVIDADES DE TURISMO NÁUTICO

As atividades do turismo náutico na região estão entre as mais intensas do estado de 
Pernambuco. Elas agregam  a rede de bares, restaurantes e hotéis envolvidos para 
atender aos turistas. Muitas vezes, os donos desses estabelecimentos possuem 
embarcações que realizam passeios na região ou mantêm parcerias com barqueiros e 
empresas de turismo, que fazem dos hotéis, bares ou restaurantes seu ponto de encontro.

No estudo do ZATAN, foram identificados seis tipos de embarcação de turismo:

 • Lanchas de pequeno e médio porte;

 • Barco de pesca pequeno;

 • Jangada à vela;

 • Catamarãs de pequeno (capacidade de 35 pessoas), médio  
(capacidade de 80 pessoas) e grande porte (capacidade de 300 pessoas).

A oferta de passeios náuticos se concentra, em sua maioria, em duas áreas: uma está 
entre a foz do rio Ariquindá e o pontal de Carneiros, na foz do rio Formoso, e a outra na área 
do ambiente recifal e mar de dentro de Tamandaré. Essas duas áreas também são as que 
recebem um número maior de turistas e têm espaços densamente ocupados por banhistas.
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Dados recentes e preliminares revelam que a 
presença das lanchas e o aumento do turismo 
podem ser uma das principais razões para a redu-
ção na abundância e no tamanho médio dos Meros 
no complexo estuarino.

Ruídos e marolas provocados pelas lanchas podem 
gerar um efeito em cascata nas áreas que o peixe 
vive, resultando na  perda de profundidade causada 
pelo assoreamento e em prejuízos para a manu-
tenção da vida nestes habitats. Uma das conse-
quências é o desgaste dos ambientes estuarinos, 
berçários e espaços de reprodução de diversas 
outras espécies ameaçadas.

Segundo a Capitania dos Portos de Pernambuco, nos três muni-
cípios do estuário do rio Formoso existem sete marinas regulares 
que, ao todo, abrigam 413 embarcações do tipo lancha e moto 
aquática (jet-ski). Já o rio Ariquindá apresenta três marinas de 
grande porte, que geram uma grande circulação de embarcações 
em uma área que é berçário de espécies em extinção como o Mero 
e a Cioba, local bastante suscetível ao impacto ambiental.

“Nós da comunidade não somos contra o turismo, somos 
contra a degradação ambiental. Antes do ZATAN, nós 

nunca tínhamos tido essa oportunidade de falar.”
Moacir Correa • Integrante da comunidade quilombola
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MUITO ALÉM DO QUE O 
TERRITÓRIO PODERIA SUPORTAR

O Estudo de Capacidade de Carga 
da Subárea de Circulação de 
Embarcações no Estuário do Rio 
Formoso, desenvolvido em 2011, 
definiu a quantidade máxima 
recomendada de embarcações 
que poderia trafegar simultanea-
mente no estuário. Nesse estudo, 
chegou-se ao denominador máxi-
mo de 52 embarcações.

Em imagem aérea do Google Earth, de dezembro de 2018, foi possível observar cerca 
de 332 embarcações, quase 540% acima do denominador máximo.

Quando analisado o número de visitantes na praia de Carneiros, o quantitativo  máximo 
apontado pelo estudo foi de 169 visitantes simultaneamente. De acordo com entrevistas 
realizadas no estudo do ZATAN, a média de pessoas transportadas por dia pelas embarca-
ções de turismo pode chegar a 3.500, um extrapolamento de aproximadamente 1.970%.

Proprietários de pousadas e restaurantes locais afirmaram que o número de turistas que visi-
tam a praia dos Carneiros chega a quase 5.000 pessoas por dia no período de alta estação.

A sobrecarga de circulação de embarcações e 
passageiros impacta consideravelmente na dinâmi-
ca ambiental e territorial, além de oferecer grande 
risco de acidentes náuticos como emborcamento, 
colisão, atropelamento e queda de pessoas na água.



39 

 ESTUÁRIO        ORLA            MAR DE DENTRO        RECIFES/CORAIS

OS CONFLITOS DAS ATIVIDADES NÁUTICAS

A partir do trabalho desenvolvido ao longo da construção do 
ZATAN, foram definidos quatro macroterritórios:

Cada um deles apresenta conflitos  
particulares ao uso do território.  
Vamos conhecer essa realidade?>>>
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MACROTERRITÓRIO

ESTUÁRIO

Compreende a extensa área de manguezal e camboas ao longo dos 
rios Ariquindá e Porto Alegre (Tamandaré), rios dos Passos, Lemenho 
e das Pedras (Sirinhaém) e rio Formoso (Rio Formoso).

Atividades náuticas
Fluxo de embarcações de pesca, turismo, pesquisa e transporte  de passa-
geiros; coleta de mariscos e siris; pesca de camboa, tarrafa e linha de mão.

Principais envolvidos
Pescadores, marisqueiros, sirizeiros, comunidades quilombolas, 
proprietários de marinas, veranistas e pesquisadores (CEPENE/
ICMBio e universidades).

Conflitos
Alta velocidade de embarcações de veranistas no rio Ariquindá, 
ocasionando marolas e erosão de margens; pesca de peixes amea-
çados de extinção (meros, dentão, cioba); turismo ‘selvagem’; pesca 
excessiva e predatório com o uso de bombas e veneno; uso de água 
sanitária na pesca do polvo nos recifes; embarcações de grande porte 
circulando em locais de pesca; bar dentro do estuário e poluição do 
esgoto despejado sem tratamento no rio.
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MACROTERRITÓRIO

ORLA

Engloba a costa litorânea dos municípios de Sirinhaém (praia de Aver o Mar, Guadalupe e Pontal de Guadalupe), 
de Tamandaré (praia de Tamandaré e praia dos Carneiros) e faixas de praia no canal do rio Formoso, praias de 
núcleo urbano, praias de loteamentos litorâneos, praias de serviços (hotéis, bares e restaurantes) e praias de 
mangue, APAs Federal e Estadual, áreas com acesso por vias públicas, áreas sem acesso por via pública com 
propriedades privadas e áreas de acesso em sua maioria via embarcação.

Atividades náuticas

 • Praia da Gamela/Aver o Mar: pesca de anzol, banhos, grande quantidade de bares, estacionamento de 
barcos no pós-praia, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos e de pesca.

 • Guadalupe e Pontal de Guadalupe: pesca de anzol, frequência elevada de banhistas na baixa-mar no verão e feriado.

 • Tamandaré: banhistas, Projeto Praia sem Barreiras, esportes náuticos, acesso a marinas, bares e quiosques em 
estruturas improvisadas, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos, de pesca e de pesquisas.

 • Praia dos Carneiros: banhos, esportes náuticos, chegada e saída de embarcações de passeios 
turísticos, restaurantes que vendem os passeios náuticos, coleta de mariscos.

 • Praia da Argila: banhos, chegada e saída de embarcações de passeios turísticos e de transporte 
dos comerciantes, barracas de comidas, bebidas e cosméticos a base de argila.
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Principais envolvidos
Turistas, moradores, vendedores ambulantes e de passeios náuticos, proprietários de 
restaurantes, quiosques, marinas, pousadas e hotéis, catadores de marisco, pescadores, 
pesquisadores, e a EMPETUR – Projeto Praia sem Barreiras.

Conflitos

 • Gamela/Aver o Mar: espaço compartilhado entre banhistas e embarcações. 
Guadalupe e Pontal do Guadalupe: interesses particulares em área pública.

 • Tamandaré: espaço compartilhado entre banhistas, esportes náuticos 
e embarcações; construção de quiosques e bares na faixa de areia; 
desrespeito à área reservada ao Projeto Praia sem Barreiras.

 • Praia dos Carneiros: espaço compartilhado entre banhistas, esportes náuticos, 
estacionamento de embarcações e áreas de manobra; falta de ordenamento 
para o fundeio; invasão da área de praia e praia com acessos privados.

 • Praia da Argila: espaço reduzido para quantidade de abicagem, 
compartilhando espaço com banhistas; alta densidade de pessoas 
e barracas numa faixa curta e estreita de areia, assédio na oferta 
de serviços e disputa turística desleal para economia local.
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MACROTERRITÓRIO

MAR DE DENTRO

Compreende a orla da praia da Gamela, em Aver o Mar (Sirinhaém), 
até os recifes estendendo-se no eixo norte-sul da praia de Aver o 
Mar (Sirinhaém) até a praia de Tamandaré, e integra a desembo-
cadura do rio Formoso.

Atividades náuticas
Pesca com rede, tarrafa e anzol, fundeio de embarcações e prática 
de esportes náuticos. Circulação de embarcações de pesca duran-
te a semana e de recreação e turismo durante os fins de semana.

Principais envolvidos
Pescadores e pescadoras, proprietários de catamarãs, lanchas, 
jangadas, hotéis, pousadas, bares, restaurantes e quiosques, 
turistas, veranistas, moradores, pesquisadores, e o Projeto Praia 
sem Barreiras, que promove banho de mar para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida.

Conflitos
Espaço compartilhado entre banhistas, esportes náuticos e 
embarcações; desrespeito à área reservada ao Projeto Praia sem 
Barreiras; embarcações com alta velocidade próximas à praia; 
área de fundeio sem ordenamento.
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MACROTERRITÓRIO 

RECIFES /CORAIS

Composto por recifes de arenito, sendo grande parte paralela à 
orla. Uma faixa desse território está localizada na desembocadura 
do rio Formoso, se integrando com o pontal da Praia dos Carneiros.

Atividades náuticas
Visitação turística e recreativa nas piscinas naturais; mergulho 
livre; pesca de polvo e passagem de embarcações.

Principais envolvidos
Pescadores, proprietários de barcos, turistas, pesquisadores e 
ambulantes.

Conflitos
Intenso fluxo de embarcações; pisoteio e motor ligado no 
ambiente de corais; banhistas e embarcações compartilhando o 
mesmo espaço; fácil acesso aos recifes de arenito que se ligam 
à praia, ocasionando grande fluxo de pessoas sem ordenamento 
e com alto impacto ambiental.
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CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA PARTICIPATIVA

Delimitar a área de abrangência do zoneamento, analisar e escutar os atores envolvidos 
conduziu para um diagnóstico preliminar, mas para a construção da minuta ser realmente 
participativa era preciso debater e validar as informações diante do público interessado.

Vamos descobrir como foram realizadas as oficinas?

Oficina participativa ZATAN  
foto Thiago Hara/GIZ Brasil
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>> OFICINA 1

Chegou a hora de reunir todos os saberes em um só ambiente, ouvir pontos de vistas diversos, conciliar interesses 
e harmonizá-los no texto preliminar da minuta do zoneamento. Nos três dias de oficina, participaram 123 pessoas, 
divididas em grupos por perfis.

TÉCNICOS (AS) E REPRESENTANTES 
DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS.

PROPRIETÁRIOS (AS) DE CATAMARÃS; LANCHAS DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE; MARINAS; POUSADEIROS (AS); 

PROPRIETÁRIOS (AS) DOS BARES E RESTAURANTES.

PESCADORES (AS); SIRIZEIROS (AS); OSTREIROS (AS); 
MARISQUEIRAS (OS); PROPRIETÁRIOS (AS) 

DE LANCHAS PEQUENAS; JANGADEIROS (AS); 
PRESTADORES (AS) DE SERVIÇOS NÁUTICOS 

DE ALUGUEL (CAIAQUE, BOIAS, BANANA BOAT, 
MATERIAL PARA MERGULHO).

DIVISÃO DE GRUPOS DE TRABALHO 
PARA PRIMEIRA OFICINA

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3
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 Oficina 1 / CEPENE – Tamandaré. fonte Consultoria ZATAN, 2019

Cada grupo recebeu imagens de satélite e um quadro de territórios 
e conflitos para mapeamento de informações ambientais, territo-
riais e espacialização das atividades náuticas, com o objetivo de 
agregar e validar informações.

“A participação de todos os envolvidos 
no processo foi fundamental para 
a construção do zoneamento. Já 
na primeira oficina, a participação 
efetiva e articulada de atores 
locais e institucionais possibilitou 
um ambiente propício à troca 
de informações e ao registro de 
conhecimentos e proposições.”

Priscila Vasconcelos • Coordenadora da consultoria
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O olhar de cada um dos grupos colocou em evidência uma série 
de situações que reiteraram e complementaram as informações 
coletadas em campo. Entre elas:

 • Disputa de espaço por embarcações de diferentes portes, 
pertencentes aos moradores locais e aos veranistas;

 • Excesso de velocidade de embarcações;

 • Alta velocidade de motos náuticas (jet-skis) e presença 
destas nas piscinas naturais ou próximas à praia, 
ameaçando a segurança dos banhistas e das embarcações;

 • A pesca e captura de camarão, apontada como um 
conflito interestadual, uma vez que pescadores de outros 
estados se dirigem à região para praticar a pesca no 
período do defeso em seus respectivos estados, visto 
que em Pernambuco não há defeso do camarão;

 • Poluição sonora de motores e som alto 
a bordo das embarcações;

 • Falta de segurança em locais que 
frequentemente ocorrem assaltos.

Outros pontos antagônicos e conflitantes 
também foram citados entre os presentes, 
como por exemplo:

 • Esportes náuticos x erosão;

 • Pescadores x turismo;

 • Esportes náuticos x banhistas;

 • Biodiversidade x turismo;

 • Esportes náuticos x pescadores.
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UM NOVO OLHAR SOB O TERRITÓRIO

Após ouvir, na oficina, sobre as particularidades do território e as 
atividades realizadas na região, a equipe da consultoria percorreu 
os rios que compõem o estuário do rio Formoso e retornou às 
praias de Tamandaré, Carneiros, Guadalupe e Aver o Mar em um 
novo trabalho de campo, agora durante a alta temporada.

A partir da visualização e dos relatos de intensificação do uso 
e mudança das  dinâmicas náuticas na área de abrangência do 
zoneamento, foi possível acrescentar relevantes considerações 
para a construção da minuta.

As visitas tiveram o objetivo de revisar as macrozonas predefini-
das na versão preliminar do zoneamento e delimitar potenciais 
áreas seletivas nas praias visitadas.

“Como não tem fiscalização, há muitos problemas na 
região como a falta de habilitação dos condutores, o 

excesso de passageiros, a forma diferente que cada um 
trabalha e outras situações que causam risco pra região.”

Ednaldo José Ferreira • Associação Lancheiros da Praia dos Carneiros

Festa náutica na praia dos Carneiros (PE). fonte Consultoria ZATAN, 2019

Também foi possível averiguar o comportamento de turistas, 
comunidade e empreendedores nessas praias, subsidiando as 
propostas de apoio a áreas de preservação, áreas para embarque 
e desembarque e áreas de banhistas.
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A partir deste trabalho, foi 
possível listar as zonas 
que compõem o ZATAN e 
propor uma estrutura de 
zoneamento com zonas, 
subzonas e áreas seletivas:

ZONA MARÍTIMA

ZONA AMBIENTE 
PRAIAL

ZONA ESTUARINA 
SANTUÁR IO  DO  MERO

Mar de 
Dentro

Rio 
Ariquindá

Praia de 
Gamela/Aver 

o Mar

Praia de 
Guadalupe

Praia dos 
Carneiros

Praia de 
Tamandaré

Praia da 
Argila

Praia da Pedra  
e Reduto

Rio dos Passos/
Sirinhaém

Foz do Rio 
Formoso/

Guadalupe/ 
Carneiros

Rio Formoso

Complexo 
Recifal

1
2

3

ÁREAS 
SELETIVAS

ESTRUTURA ZONAL 
DO ZATAN
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>> OFICINA 2

Com a proposta de estrutura zonal elaborada, chegou a hora de 
reencontrar os atores locais para análise conjunta dessa organiza-
ção e consolidação da minuta do zoneamento. Esta etapa contou 
com a participação de 59 pessoas.

O início deste segundo evento foi mais um espaço horizontal para 
exposição da importância do regramento e esclarecimentos sobre as 
etapas para sua elaboração. Representantes do CEPENE-ICMBio, do 
Projeto TerraMar, da Prefeitura de Tamandaré, da SEMAS e da CPRH 
falaram na abertura da Oficina 2 e foram seguidos pelos atores locais, 
que também puderam expor suas impressões sobre o processo 
desenvolvido até o momento e tirar dúvidas sobre o que viria adiante.

“Ter esse ambiente costeiro e marinho protegido e 
especialmente ordenado nas atividades náuticas, 
principalmente para as Unidades de Conservação, 
é um ganho muito grande. Eu acredito que a 
participação dessas comunidades tradicionais 
é muito importante. É uma oportunidade 
para eles colocarem os seus anseios, as suas 
necessidades, e é um direito também.”
Leonardo Messias • Coordenador do CEPENE
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Após as falas, novamente os participantes foram divididos em 
grupos de trabalho, espacialmente situados, para discussão da 
minuta, seguindo o seguinte desenho:

 • Institucional;

 • Marítimo-Tamandaré;

 • Carneiros;

 • Estuário.

Cada grupo analisou as regulamentações base da minuta prelimi-
nar do zoneamento para as atividades náuticas na região e contri-
buiu com sugestões de mudanças e novas inserções regulatórias.

No segundo dia, todos foram reunidos em plenária para análise do 
trabalho dos grupos. Diante da expressiva participação e contri-
buições dos presentes, foi possível avançar somente nos trechos 
referentes ao Regramento Geral e a uma das subzonas do Estuário.

Diante disso, os participantes firmaram compromisso para dar 
continuidade nos debates em um terceiro encontro, a oficina 3.

Oficina 2, no CEPENE, Tamandaré. fonte Consultoria ZATAN, 2019
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>> OFICINA 3

“Hoje as pessoas já estão mais conscientes de que é preciso 
ter um limite de uso do nosso território. A gente percebe 
que o ZATAN não vai ser só mais uma regra. Ele vem para 
fortalecer hoje, amanhã e depois. Vai beneficiar a todos”.

José Marcolino • Meluz, jangadeiro, primeiro presidente 
da Associação dos Jangadeiros de Tamandaré

Foi com essa certeza que a comunidade, os gestores e os empre-
endedores locais voltaram a se reunir para analisar e debater a minu-
ta do regramento. 54 pessoas participaram dessa terceira oficina.

A terceira oficina iniciou com uma dinâmica de grupo para que 
os participantes refletissem sobre sua relação com o território.

As variadas respostas demonstraram a importância daquela 
região para as pessoas. Os relatos envolveram histórias da 
comunidade, a beleza paisagística do território, o sustento de 
muitas famílias e a preocupação com a preservação ambiental.

Terceira oficina participativa ZATAN. fonte Consultoria ZATAN, 2018
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“Todo processo da construção do zoneamento criou um sentimento de 
pertencimento na comunidade. As pessoas passaram a enxergar o local de forma 
diferenciada, principalmente por conta da participação em massa dos atores.”

Manoel Pedrosa • Secretário Executivo de Meio Ambiente de Tamandaré

Assim como nos encontros anteriores, os grupos foram divididos 
agora com o objetivo de concluir a análise de ações e medidas 
estratégicas para a composição do regramento. Os participantes 
seguiram trabalhando na consolidação do que seria permitido/
tolerado, proibido e incentivado nas subzonas e áreas seletivas em 
cada uma das macrozonas propostas pelo zoneamento.

Também nessa oficina foram levantadas as primeiras ideias para 
as estratégias de implementação do ZATAN.

O final dessa importante etapa do processo participativo, que 
contou com três oficinas presenciais, foi marcado pela reunião dos 
participantes em plenária para expor e discutir as contribuições 
elaboradas e firmar compromisso com o grupo envolvido.

A participação efetiva de todos promoveu um ambiente de união e de 
troca coletiva que foi fundamental para o desempenho do trabalho.

“É uma forma de discutirmos com 
todos os atores responsáveis 
pela gestão e atuação na área e 
pela construção de regramentos 
adequados na busca pela 
sustentabilidade das atividades 
econômicas da região. Minha 
expectativa é que nós consigamos 
fazer um alinhamento de todas 
essas normas para que as coisas 
funcionem adequadamente.”
Eduardo Almeida • Analista ambiental e ponto 
focal de Uso Público da APA Costa dos Corais
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Com a minuta do zoneamento pactuada nas oficinas, toda comunidade, técnicos, 
academia, gestores e empreendedores locais foram convidados a participar de uma 
audiência pública. Deste evento, participaram 116 representantes dos vários segmentos 
da comunidade da região do estuário do rio Formoso.

A coordenadora da consultoria ZATAN, Priscila Vasconcelos, apresentou a trajetória 
percorrida para construção do zoneamento e mostrou imagens antigas e recentes da área 
para evidenciar as alterações sofridas pela paisagem da região.

     ABRIL    
 OFICINA 3 

54 PARTICIPANTES

 2020  2019  2018 

  AGOSTO  
 OFICINA 1 

123 PARTICIPANTES

   MARÇO   
 OFICINA 2 

59 PARTICIPANTES

      JULHO     
 AUDIÊNCIA 
    PÚBLICA   

 116 PARTICIPANTES

Audiência Pública. fonte Consultoria ZATAN, 2018
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Os presentes tiveram a oportunidade de debater cada detalhe da 
minuta, inclusive aqueles que não participaram diretamente das 
oficinas ou de outros momentos da elaboração do regramento.

Quem são os envolvidos 
no transporte de pessoas 
e cargas e qual histórico 
de relação territorial?

De vez em quando pego minha 
embarcação e entro nos Carneiros após 
o Bora Bora. Queria saber se vai ser 
possível conduzir embarcação por ali?

Será proibido embarque/
desembarque de catamarã 

no píer Mariassu?

Como que vai ficar quem 
tem duas lanchas? Vai 
poder rodas as duas? 

Será proibido embarque/
desembarque de catamarã 

no píer Mariassu?Será proibido o uso do 
banco de areia para 
banho de mar, uma das 
paradas do catamarã?
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“O ZATAN tem importância vital para o futuro desse destino 
turístico tão importante para o estado do Pernambuco. 
Zonear e delimitar várias áreas específicas é muito 

relevante e significativo porque foi algo que as próprias 
pessoas que utilizam aquele recurso natural criaram. 

Fomos nós que, participando, criamos o ZATAN.”

Danilo Oliveira • Vice-presidente da Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Praia de Carneiros e empresário no setor turístico hoteleiro

A audiência pública foi um importante momento para consolidação 
do ZATAN. Os mais de cem participantes tiveram a oportunidade 
de contribuir com a proposta do zoneamento ambiental e territorial 
das atividades náuticas. As intervenções dos atores locais, com 
falas que estavam de acordo com os objetivos do trabalho reali-
zado, reforçaram a apropriação do documento construído pelos 
envolvidos ao longo do processo. Ao término da audiência foi 
dado um prazo de 10 dias para o público se manifestar, tendo 
sido recebida manifestações presenciais e por escrito, que foram 
respondidas por meio de notas técnicas conjunta com a consul-
toria, a SEMAS e a CPRH, disponibilizadas no site da SEMAS.

“O que é fundamental nesse processo não é só construir 
o ZATAN, aprovar o ZATAN, mas é principalmente fazer 
com que ele saia do papel, fazer com que efetivamente 
as pessoas possam ordenadamente cumprir o que está 
determinado nesse instrumento. E, principalmente, 
sermos, cada um de nós, um fiscal desse processo e que 
a natureza possa estar à disposição de todos nós.”

Djalma Paes • Presidente da CPRH

foto Studio Lumix/GIZ



IMPORTANTES 
AVANÇOS
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Um dos principais destaques alterados na minuta e que também foi alvo de maior debate entre os atores envolvidos foi a capacidade de 
carga e circulação de embarcações na área do estuário.

A situação atual da região em alta temporada é de 3.500 pessoas por dia, o que extrapola em 1.970% do previsto no estudo de capacidade de carga.

Durante as oficinas, o grupo consolidou proposta para uma redução de passageiros de catamarãs de 300 para 60 pessoas e de 10 para 
seis em embarcações miúdas. Com isso, chegou-se ao cenário esperado de 1.860 pessoas por dia, o que representa um extrapolamento 
de 1.046% em relação ao estudo, mas já representa um grande ganho em relação ao número atual.

Após a audiência pública, com a demanda apresentada pelos municípios, os números foram alterados para 80 pessoas transportadas em 
catamarãs e nove em embarcações miúdas. A partir dessa alteração, o número de visitantes por dia fica extrapolado em 1.500%.
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A participação constante dos atores envolvidos e a apropriação 
das questões ambientais e territoriais possibilitaram que alguns 
avanços propostos pelo ZATAN já começassem a ser colocados 
em prática antes mesmo da publicação do Decreto Estadual.

A gestora da APA de Guadalupe, Joany Deodato, relatou que áreas 
de embarque e desembarque definidas no ZATAN já passaram a 
ser delimitadas por boias compradas pelos próprios empresários 
locais. A área do Projeto Praia Sem Barreiras, de acessibilidade 
para deficientes físicos, por exemplo, que era prejudicada pelo 
estacionamento irregular de embarcações, agora é delimitada 
diariamente pelos barqueiros.

Ainda segundo a gestora, associações de apoio ao turismo 
também se organizaram após os debates do ZATAN para se 
adequar e regularizar seus documentos para estarem aptos para 
trabalhar dentro do regramento.

foto Studio Lumix/GIZ
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A APROVAÇÃO DO DECRETO

“Ao longo do processo de elaboração participativa 
do ZATAN foi possível acompanhar a satisfação dos 
diversos setores por estarem sendo procurados e 
ouvidos, cada um com suas experiências e saberes. 
Houve um trabalho muito rico de mediação de conflitos 
e isso foi essencial para o sucesso da iniciativa.”
Fabiana Cava • Assessora técnica – Projeto TerraMar/GIZ

 
Foi esse extenso e rico processo de participação e contribuição 
de todos que possibilitou o pacto de uma minuta de decreto e a 
sua aprovação. Em agosto de 2020, na 100º reunião do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente (Consema), a minuta de decreto que 
institui o Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas 
da região do estuário do rio Formoso (ZATAN) foi aprovada.

Finalmente foi instituído o Decreto nº 50.049/2021, que prevê 
diversas regras para as atividades náuticas recreativas, turísticas 
e pesqueiras no território, trazendo detalhes das ações permitidas, 
toleradas, proibidas e incentivadas em todo estuário.
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Entre essas medidas podemos destacar:

 • Indicações de pontos de embarque e 
desembarque das embarcações

 • Proteção à pesca artesanal

 • Limitação de velocidade das embarcações

 • Delineamento de número máximo 
de pessoas por embarcações

 • Indicações de locais permitidos para o 
tráfego de embarcações motorizadas

 • Definição de espaços para o lazer de 
banhista e aluguel de brinquedos náuticos

 • Limitações para a construção e 
ampliação de marinas e clubes

Para instruir a população, o decreto do ZATAN incentiva a realização de 
ações de educação ambiental, em clubes, marinas, colônias de pesca-
dores e áreas de maior concentração de atividades náuticas, através 
de campanhas para informar sobre as regulamentações do zonea-
mento e a importância social e ecológica dos ambientes costeiros.

Além disso, incentiva também a elaboração e implementação do 
plano de fiscalização integrada, entre Capitania dos Portos, SPU, 
ICMBio, IBAMA, CPRH, Companhia Independente de Policiamento 
do Meio Ambiente (CIPOMA), e as secretarias de turismo das 
Prefeituras de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré.

“A aprovação do ZATAN é fruto de um amplo debate com 
bastante fundamentação técnica e equilíbrio, que permite 
o avanço das políticas ambientais e do desenvolvimento 
sustentável em Pernambuco. Parabenizo a todos 
que contribuíram na construção do zoneamento.” 
José Bertotti • Titular da Semas-PE e presidente do Consema
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   PESQUISAR E ANALISAR DADOS    

    OBSERVAR, ESCUTAR E SENSIBILIZAR    

   COLETAR INFORMAÇÕES E DADOS     REALIZAR UM MAPEAMENTO      

      DIALOGAR, DEBATER E VALIDAR     

e documentos já desenvolvidos para 
regramento da região: estudos de 
impacto ambiental, dissertações e 
teses, planos de manejo, legislação 
ambiental e demais instrumentos de 
ordenamento territorial e ambiental.

1

2 5

3 4

as pessoas que vivem e trabalham na região: 
entrevistas individuais, visitas de campo, 
reuniões técnicas.

sobre o território e identificar as áreas 
onde se distribuem as atividades 
náuticas.

das atividades náuticas e elabo-
rar um diagnóstico preliminar 
com considerações parciais e 
recomendações.

as informações coletadas e a proposta 
da minuta do decreto: três oficinas 
participativas e uma audiência pública.

PASSO A PASSO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ZATAN
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2011 2012 2015 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020

JUL AGO SET JAN MAR ABR MAI JUL AGO AGO

 OUT

NOV

Plano de Manejo da APA de Guadalupe prevê 
necessidade de implementação do ZATAN

Oficina 1

Reuniões 
técnicas

Visitas de campo 
alta temporada

Oficina 2

Oficina 3

Visitas de campo 
ajustes finais

Audiência pública

Minuta de decreto aprovada

Notas técnicas

Pernambuco desenvolve primeira 
experiência de ZATAN na Ilha de Itamaracá

Procuradoria da República 
de Cabo de Santo Agostinho 
abre inquéritos para apurar 
inexistência do ZATAN na região

 MPF provoca maior envolvimento 
de municípios, estado e órgãos 
fiscalizadores federais

Elaboração do ZATAN é iniciada

Pesquisas, visitas de campo, 
diagnóstico, mapeamento 
coletivo e reuniões



RESUMO 
DAS LIÇÕES 
APRENDIDAS



Uso de imagens de satélite e mapas 
impressos é essencial para viabilizar o 
diagnóstico participativo e delinear a 
estrutura zonal, com identificação dos 
territórios por todos os envolvidos.

Trabalho de mediação é a base 

para construção de regramento 

nesse formato.

Trabalhar com a perspectiva de 
futuro, através de cenários dese-
jados para a área a médio e longo 
prazo, confere longo alcance e 
durabilidade do zoneamento.

Mobilização e momento prepara-
tório para oficinas é fundamental 
para garantir ampla participação.

É importante ter flexibilidade no 

tempo destinado para realização 

do estudo e da construção coletiva.

Visitas técnicas e observações 
em diferentes períodos do ano 
são essenciais para a aferição da 
situação real do território.

Investimento em sensibilização 
prévia dos atores institucionais 
é de extrema importância para 
otimização do processo.

Construção conjunta desde o início 

da elaboração do documento, com 

mapeamento participativo, fortalece 

atuação da comunidade.

Disponibilidade para o diálogo 
confere credibilidade ao processo.
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PRÓXIMOS PASSOS

Para complementar a implementação do Zoneamento Ambiental Territorial das Atividades Náuticas do Rio 
Formoso/PE (ZATAN), está em fase de desenvolvimento um estudo técnico sobre a capacidade de suporte / carga 
da área do ZATAN. Isso significa que em breve teremos dados sobre a quantidade de pessoas, embarcações, 
atividades de recreação e de turismo que os ambientes são capazes de suportar para seguirem vivos e saudáveis.

Com isso, será possível aprimorar o ordenamento já estabelecido e diminuir os impactos negativos aos recursos 
naturais causados pela ação humana. O estudo conta com o apoio da Cooperação Alemã para o desenvolvimento 
sustentável, por meio da GIZ, e com a coordenação da Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco e da Agência 
Estadual de Meio Ambiente (CPRH), responsável pela gestão da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe.

PARA SABER MAIS: 

Caso tenha interesse em conhecer com mais detalhes todo o processo de construção 
do ZATAN, acesse o Relatório Técnico completo aqui: cooperacaobrasil-alemanha.com/
TerraMar/RelatorioZATAN .

Lá você também poderá encontrar o Decreto nº 50.049, que estabelece o Zoneamento.

https://cooperacaobrasil-alemanha.com/TerraMar/RelatorioZATAN.pdf
https://cooperacaobrasil-alemanha.com/TerraMar/RelatorioZATAN.pdf


Por meio da:


