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APRESENTAÇÃO
O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla – é uma ação conjunta do
Governo Federal, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de sua
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, a Diretoria de Zoneamento
Territorial e o Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, no âmbito da sua Secretaria do
Patrimônio da União (SPU/OC), “...buscando implementar uma política nacional que harmonize
e articule as práticas patrimoniais e ambientais com o planejamento de uso e ocupação desse
espaço que constitui a sustentação natural e econômica da zona costeira” (projeto orla guia de
implementação/2005).
O Projeto Orla introduz uma ação sistemática de planejamento da ação local visando
repassar atribuições da gestão desse espaço, atualmente alocadas no governo federal,
para a esfera do município, incorporando normas ambientais na política de
regulamentação dos usos de terrenos e acrescidos de marinha, buscando aumentar a
dinâmica de mobilização nesse processo.( Manual Projeto Orla,V3,)

A Coordenação Estadual do Projeto Orla, é constituída pelos Órgãos Estaduais de Meio
Ambiente (OEMA) e as Superintendências do Patrimônio da União (SPU), sendo responsável
pela implementação e acompanhamento do Projeto Orla no Estado, conforme Decreto
Governamental nº 4.098 de 14 de janeiro de 2009 (ANEXO1).
Os colegiados de apoio à coordenação do Projeto Orla são:
Esfera Federal – Grupo de Integração de Gerenciamento Costeiro – GIGERCO.
Esfera Estadual – Comissão Técnica Estadual (CTE), formada por representantes de órgão
estaduais, federais e ONG’s.
Esfera Municipal - formada pelo Comitê Gestor da Orla, composto por órgãos públicos (federais,
estaduais e municipais) e, Instituições de entidades de classe organizada (Associações, ONG’s,
etc).
São objetivos estratégicos do Projeto Orla o fortalecimento da capacidade de atuação de
diferentes atores do setor público e privado na gestão integrada da orla, aperfeiçoando o
arcabouço normativo para o ordenamento de uso e ocupação desse espaço; o desenvolvimento de
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mecanismos institucionais de mobilização social para sua gestão integrada; estimular atividades
socioeconômicas compatíveis com o desenvolvimento sustentável da orla.
A Prefeitura de Paripueira, aderiu ao Projeto Orla em 26 de abril de 2005 designando a
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente para coordenar a nível municipal o Plano de
Gestão Integrada da Orla Marítima – PGI.
Através de entendimentos com a Coordenação Estadual do Projeto Orla, o executor
convidou o Facilitador do Projeto Orla, Assessor Técnico da SEMARH/AL João Lessa de
Azevedo, para assessorar a equipe municipal, na aplicação do Projeto nas etapas de: Preparação
Inicial; Realização das Oficinas I e II; Síntese dos documentos e registros resultantes das
Oficinas; Diagnóstico e, por fim, o Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima de Paripueira;
participando como colaborador na Audiência Pública.
A obtenção dos resultados esperados irá depender de uma gestão participativa onde exista
integração entre diversos atores envolvidos nas instâncias Federais, Estaduais e Municipais ,
articulados com membros da sociedade civil, lideranças comunitárias e setores produtivos ,
objetivando a compatibilização das políticas patrimoniais, ambientais e urbanas de forma
integrada e sustentável, a partir das legislações vigentes e promovendo a criação de outras que
resguardem e protejam os espaços litorâneos de forma preventiva, respeitando os processos
naturais das dinâmicas marinhas.
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1 - INTRODUÇÃO
Pela primeira vez em sua história, o Município de Paripueira tem a oportunidade de
participar de uma iniciativa federal para promover de forma sustentável a requalificação da sua
orla marinha, buscando o ordenamento das ocupações, a acessibilidade aos espaços públicos e a
qualidade ambiental de suas praias e fozs.
O Plano de Gestão Integrada – PGI do Município de Paripueira decorreu de um processo
participativo, onde as discussões se deram no âmbito municipal com a participação dos principais
atores envolvidos diretamente com a gestão da orla, bem como com todos aqueles interessados no
desenvolvimento sustentável do Município, mobilizados pela Prefeitura.
A construção do Plano teve suas ações voltadas ao ordenamento dos espaços litorâneos
sob domínio da União e na área de abrangência legal da orla1, aproximando as políticas ambiental
e patrimonial, com ampla articulação entre as três esferas de governo e a sociedade.
Assim, o referido Plano buscou responder a uma série de desafios, reflexo da fragilidade
dos ecossistemas da orla, pelo uso e ocupação do solo desordenado e irregular, o aumento dos
processos erosivos e de fontes contaminantes, privatização de áreas públicas, aumento do número
de empreendimentos de grande porte que ocupam grandes áreas com alta densidade, privatização
do acesso público às praias, assim como definição de ações de uso sustentável para os recursos
naturais, que também se constituem em desafios para a gestão integrada da orla.
Além disto, o PGI estabeleceu critérios para destinação de usos de bens da União, o uso
adequado de áreas públicas, a implantação ou proteção de espaços estratégicos (como portos,
áreas militares).
A elaboração deste documento seguiu a estrutura estabelecida pela metodologia do
Projeto Orla.
Inicialmente foi elaborado o diagnóstico da área de intervenção, para, a partir daí,
formularem-se os cenários atuais, as tendências e os cenários possíveis para os diferentes trechos
da orla, com propostas de execução de ações estratégicas de intervenção no local.
Para a elaboração do diagnóstico da área de intervenção, a metodologia aplicada foi a
observação da área de estudo através de visitas de campo ao longo de todo trecho de orla do
1
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Município de Paripueira, identificando suas irregularidades e as potencialidades, bem como
consulta a material bibliográfico sobre as características físicas da orla do local, que forneceram
uma valiosa contribuição ao entendimento das formações geomorfológicas constituintes da
diversidade da paisagem local e da dinâmica costeira atuante ao longo daquela costa.
Também foram observadas as estruturas legais que incidem sobre a zona costeira no
âmbito nacional, regional e local, a identificação dos conflitos e as propostas de gestão que
atendam ao interesse coletivo.
Concluído o diagnóstico, com a formulação dos cenários atuais, foram discutidas as
tendências e os cenários possíveis para os diferentes trechos de orla, formulando propostas de
ações estratégicas de intervenções locais.
Por fim, de conformidade com a metodologia proposta pelo Projeto Orla, foi construído
esse Plano de Gestão Integrada - PGI cuja implementação pelo Município será acompanhada,
monitorada e avaliada pelo Comitê Gestor Municipal.

2 - CARACTERIZAÇÃO
2.1- Objetivos
Geral
Garantir o desenvolvimento sustentável da orla de Paripueira através da implementação
de diretrizes e medidas estratégicas que considerem os aspectos ambientais, socioeconômicos,
territoriais e patrimoniais.
Específicos
Identificar as dinâmicas e as alterações morfológicas e estruturais ocorrentes na orla do
Município, através da observação de campo realizada junto com a população e visão técnicocientífica (trabalhos acadêmicos).
Identificar os conflitos existentes ao logo da faixa de orla, especialmente aqueles relativos
ao uso e ocupação do solo, ao meio ambiente, às contradições verificadas entre o turismo e à
população local residente, assim como os conflitos sócio-econômicos e patrimoniais.
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3. HISTÓRICO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, a região de Paripueira era habitada por
índios, que comercializavam pau-brasil com os franceses.
No século XVII, com a ocupação holandesa nas terras ao sul da Capitania Hereditária de
Pernambuco na região conhecida como sesmaria de Bom Jesus de Porto Calvo, Paripueira surgia
como um vilarejo de pescadores pertencente a essa sesmaria.
A importância da região se deu devido ao cultivo da cana-de-açúcar que era escoada pelo
Rio Santo Antônio Grande, um importante corredor de transporte entre Porto Calvo e o sul do
território. Os flamingos chefiados por Albert Dorth que desembarcaram ali em 1624, encontraram
uma aldeia indígena na localidade chamada “Poço dos Veadeiros”. (História de Alagoas, Jornal
Gazeta de Alagoas, 2007.)
Às margens do Rio Sauaçuí, em terras de Paripueira, onde havia sido construído uma
fortificação holandesa, ocorreram conflitos entre as tropas “batavas” de Von Schopp e as tropas
de Matias de Albuquerque, tendo o primeiro sido vencido e em grande movimentação, os
holandeses foram expulsos da localidade. Hoje no local não existem vestígios dessa fortificação,
tendo sido destruído pelo tempo. História de Alagoas, Jornal Gazeta de Alagoas, 2007.
Mesmo após a expulsão dos “neerlandeses”, o povoado de casas de taipas ocupado por
pescadores seguiu crescendo em ritmo lento, tendo como padroeiro da freguesia Santo Amaro.
Os primeiros indícios de progresso surgiram no início de século XIX com os engenhos de canade- açúcar.
Para o significado do nome do povoado, ”Paripueira”, de origem Tupi, existem três
versões. A mais conhecida e registrada por Paulino Santiago, diz ser “praia de águas mansas”, a
segunda versão é defendida por Dirceu Lindoso, que afirma ser a junção das palavras, pari =
tapagem e auera = algo que não mais existe. Como terceira versão o Professor Silveira Bueno
defende que o nome é originário da palavra Paycuera, advinda do vocabulário Tupi-Guarani, e
que quer dizer “o que é Padre e deixou de sê-lo. História de Alagoas, Jornal Gazeta de Alagoas,
2007.
O Município de Paripueira, emancipado de Barra de Santo Antônio em 1993, está
localizado na Zona Costeira no litoral no norte do Estado de Alagoas, na região metropolitana de
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Maceió, limita-se com o Município de Maceió pelo sul, distante 25km, tendo como referência
física o Rio Sauaçuí, ao norte com o Município de Barra de Santo Antônio, tendo como
referência física o Rio Sapucaí e a leste com o Oceano Atlântico.
Possui uma área de 92,71 km² representando 0,33% do Estado de Alagoas, com uma
população em torno de 11.347 habitantes (censo IBGE 2010), predominantemente em área
urbana, porém com o representativo acréscimo de população flutuante em torno de 30%.

Barra de Santo Antonio

Paripueira
Maceió

MUNICÍPIOS:

Marechal Deodoro
Barra de São Miguel

LITORAL
REGIÃO METROPOLITANA MACEIÓ
OUTROS
PARIPUEIRA
Fig.01 – Localização geográfica do Município de Paripueira.
Fonte : IBGE

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano, seu índice de desenvolvimento humano IDH é de 0,62% (Anuário Estatístico de Alagoas 2010 – fonte SEPLANDES).). Densidade
demográfica 122,05 hab/km², (fonte IBGE 2010).
A economia do Município tem como base o turismo de sol e mar, o de veraneio e as
culturas da cana- de- açúcar e côco da baía.
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4-SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO/CLASSIFICAÇÃO
4.1 – Caracterização geral da orla do Município
A orla de Paripueira, com extensão de aproximadamente 06 km, é formada por praias
arenosas, que estão inseridas em duas unidades de conservação: Área de Proteção Ambiental
Federal Costa dos Corais (PE e AL) e Parque Municipal Marinho de Paripueira, sendo assim
classificada como de interesse especial.
4.1.1 - Parque Municipal Marinho de Paripueira
O Parque Municipal Marinho de Paripueira, foi criado pela Lei Municipal nº 12/1993,
com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção da
flora, fauna e belezas naturais, com os objetivos educacionais e científicos. O Parque Municipal
Marinho abrange 9 Km (nove quilômetros) de ambientes marinhos e costeiros, já que está
inserido entre o mar territorial brasileiro e a linha de preamar do Município de Paripueira.
Compreende como limite sul o Rio Sauaçuí e ao norte o Rio Sapucaí até uma isóbata de 25m de
profundidade e possui uma área de aproximadamente 32.000.000m² ou 3.2mil ha, ANEXO 1.
4.1.2 - Área de Proteção Ambiental Federal Costa dos Corais (PE e AL)
A Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais foi criada por Decreto Federal em 18
outubro de 1997, com o objetivo de garantir a conservação dos recifes de coral, praias e
manguezais entre o litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. Abrange uma área total de
413.563 hectares, sendo a maior unidade de conservação marinha do Brasil, ANEXO 2.
“A APA Costa dos Corais estende-se ao longo de 135km de litoral, desde Rio Formoso
(PE) até Maceió (AL). Tem como objetivs proporcionar o ordenamento das atividades na
área, mediante gestão participativa, tendo em vista a utilização sustentável dos recursos
naturais. Nessa região, os recifes associados aos mangues representam o suporte para a
manutenção da intensa atividade pesqueira artesanal.” (Ferreira et al., 2000).

Toda a orla do Município, aproximadamente 6km de praia, apresenta grande beleza
paisagística, envolvendo diversos sistemas ecológicos e formações geomorfológicas, tais como
cordões arenosos, dunas, terraços marinhos, fozs, recifes de coral, manguezais, restingas, etc.
Foto:

A dinâmica praial está caracterizada por correntes predominantes no sentido norte sul, que

conferem praias com enseadas alongadas modelando a borda da plataforma continental da parte
terrestre e da parte marinha. Na parte terrestre a modelagem é definida por terraços de origem
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flúvio-marinha, apresentando vegetação primária herbácea fixadora de areia, arbustivas,
subarbustivas e arbóreas, a qual proporciona a fixação dos cordões dunares. Esta vegetação
característica da restinga está ameaçada devido a especulação imobiliária, que já está
promovendo uma segunda modificação na paisagem natural. A primeira alteração feita pelo
homem na referida paisagem, foi a implantação da cultura do coco da baía.
A planície costeira apresenta um relevo relativamente plano junto à costa, marcado por
baixios topográficos (terraços marinhos). O fato de estarem próximos ao mar faz com que esta
porção do território seja vista como uma área ideal à ocupação antrópica para moradia, lazer e
demais atividades ligadas ao turismo. No entanto, a maioria das praias urbanas de Paripueira
apresentam-se com os cordões frontais e dunas pouco modificados, onde as ocupações estão
recuadas permitindo o acesso às áreas recreativas das praias, bem como possibilita obras de
urbanização ao logo da orla.
De acordo com estudos realizados por Azevedo Neto, J.L. (2004), sobre Diagnóstico
Ambiental da Planície Costeira de Paripueira e Barra de Santo Antônio, em períodos entre 19882002, foi identificada a evolução dos usos da planície costeira, observando-se: cultura do coco da
baía, área urbana e vegetação de mangue. As referidas áreas de uso foram comparadas levando
em consideração suas evoluções nos dois períodos temporais, sendo identificada uma evolução de
3% da área de mangue, de 12% da área urbana e um decréscimo de 10% da cultura do coco.
Desta forma observou-se que houve a evolução da expansão urbana principalmente sobre a
cultura do coco e preservação das áreas de mangue.
A drenagem natural é feita através do Rio Caxéu e dos Rios: Sauaçuí e Sapucaí. Esses rios
apresentam enxurradas comuns durante o inverno, no período chuvoso, e raramente ocorrem na
primavera e no verão.
Os rios Sauaçuí e Sapucaí, que se constituem nos limites físicos do Município,
apresentam fozs pouco antropizados, onde os bosques de mangue com vegetação associada
garantem a preservação da fauna e da flora.
As margens e o foz do rio Caxéu apresentam-se antropizados, com suas matas ciliares
comprometidas por ocupações urbanas e usos diferenciados pela população local. A ocupação
urbana em seu entorno associada à ausência de infra-estrutura de saneamento básico,
descaracteriza os padrões físico-químicos e bacteriológicos de suas águas em seu curso baixo. O
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manguezal de seu foz vem sofrendo pressões devido às ocupações, como o clube de lazer privado
existente no local há mais de 60 anos.
Com relação à vegetação litorânea, podemos encontrar formações de manguezais
distribuídos ao longo da costa, associados à vegetação de restinga. O coqueiro, planta exótica que
adaptou-se muito bem à região, também é bastante encontrado.
A ocupação do litoral é diversificada. O núcleo urbano tradicional é ocupado
regularmente, porém apresenta em alguns trechos ocupações irregulares devido ao crescimento
desordenado, ocupações de baixa renda, bares e restaurantes.
As ocupações mais recentes, decorrentes de novos loteamentos e condomínios,
geralmente destinados a segunda residência, implantam controles de acessos, privatizam áreas
públicas e os acessos à praia.
Observa-se na orla do Município um grande movimento de pescadores, barcos de pesca e
catadores de mariscos. O potencial turístico do lugar induz à ocupação dos terrenos ainda vagos
situados á beira mar por hotéis e demais equipamentos de apoio a esta atividade.
4.2 - Atributos naturais e paisagísticos
A paisagem natural que confere a Paripueira a toponímia de “praia de águas mansas”,
vislumbra-se como uma aquarela pintada pela natureza, onde são apreciados os tons de azuis
esverdeados do mar.
“Sentir suas águas mornas e relaxantes, a brisa leve sobre o corpo tocado, o flash
brilhoso do sol sobre a superfície da água e o embalo dos barcos pelas ondas fazem deste
lugar, amarras que me fazem retornar...sempre”. (João Lessa 2011).

Além desses, Paripueira possui outros atributos naturais, frágeis e de alta relevância,
essenciais para a manutenção e equilíbrio de seus ecossistemas. Dentre os principais destacam-se
os recifes de corais, os foz dos rios e os manguezais.
As piscinas naturais formadas pelos recifes de corais, de diferentes espécies, formas e
cores exuberantes, são um importante atrativo turístico, parte integrante do roteiro turístico de
Alagoas.
As praias de ondas calmas, nos períodos de maré baixa, seca a ponto de recuar o Oceano
formando pequenas poças de água, onde pode-se caminhar por cerca de 500m. Isso acontece
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devido à pouca inclinação do fundo marinho, permitindo que o acesso às primeiras piscinas
naturais seja vencido facilmente.
Essa extensão considerável da área de praia quando das marés baixas, estimula a prática
de esportes como futebol e frescobol dentre outros, propicia a captura do massunim, marisco
bivalve que é encontrado no solo lodoso do antepraia, e de outros moluscos.
Entretanto, essa mesma condição da praia estimula também os passeios de buggies,
motos, quadricículos e outros veículos automotores, o que tem reflexos negativos relativos à
segurança física dos usuários e compromete a fauna e flora marinha deste setor de praia, já
existindo um determinação do Juiz local, proibido o tráfego de veículos na Praia, conforme
Portaria nº 04/96 (ANEXO 2).
Os fozs dos rios além de conferir beleza cênica à paisagem, formam com os seus
manguezais, ecossistemas únicos e de grande importância para o equilíbrio ecológico, sendo
berçário natural para diversas espécies marinhas , além de oferecer alimento, matéria orgânica e
nutrientes que enriquecem as águas marinhas.
Tantos elementos singulares conferem à orla de Paripueira uma grande diversidade de
paisagens para serem admiradas e usufruídas por todos de forma sustentável, garantindo-as às
futuras gerações.
4.2.1– Unidades de Paisagem
Considera-se uma Unidade de Paisagem, o trecho que apresenta homogeneidade de
configuração, caracterizada pela disposição e dimensão similares dos quatro elementos
definidores da paisagem: suporte físico, estrutura/padrão de drenagem, cobertura vegetal e
mancha urbana.
Para efeito deste estudo foram identificadas quatro (04) unidades de paisagem na orla de
Paripueira, as quais foram subdivididas em trechos, de modo a permitir o aprofundamento das
suas especificidades. ( Ver Fig. 02)
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4.2.1.1- UNIDADE DE PAISAGEM 1 – PRAIA DA COSTA BRAVA
(Foz do Rio Sauaçuí - Barraca Princesinha)

Fig. 02. Segmentos da unidade de paisagem 01.

Embora o nome sugira ser uma praia de alta energia do mar, esta unidade de paisagem
possui orla abrigada e com ondas calmas. Foi assim popularmente denominada por que, apesar
das características descritas, é a praia de Paripueira que apresenta as ondas com maior crista.
Apresenta perfil de praia do tipo de baixa energia, com areia de granulometria fina e de
composição carbonática e quartizarena, onde observa-se atualmente o processo de deposição de
sedimentos (engordamento da praia). O cordão frontal dunar apresenta vegetação fixadora de
areia, e em alguns pontos, edificações irregulares de bares e restaurantes.
No setor da plataforma continental rasa, distante aproximadamente 300m da praia,
observa-se as formações coralíneas, bancos de corais e algas, em duas linhas paralelas à praia. É
neste setor que ocorrem áreas com sedimentos carbonático de pouca profundidade entre os
bancos de corais e algas que formam piscinas naturais. Devido a sua fragilidade, com intuito de
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ordenar o turismo, a Prefeitura de Paripueira promoveu um ordenamento e disciplinamento de
uso através do Decreto Municipal nº237 de 1º de março de 2009 ( ANEXO ).

Fig.03
Vista aérea da UP-1
Fonte: Google Earth

Nesta unidade, o Rio Sauaçuí, integrante da região hidrográfica do Pratagy, é o
responsável pela drenagem natural. (Fonte SEMARH).
Esta unidade foi subdividida em dois trechos, a saber:
UP 1 -Trecho 01 - Barraca Princesinha até o Loteamento Atlântico Norte.
Apresenta orla semi-abrigada e com dinâmica em processo de deposição (engordamento).
Possui características de orla semi-rústica e condição ambiental regular. Este trecho é enquadrado
como zona 04 e orla de classe “B”.
Destaca-se neste trecho a piscina natural da Pedra Podre, ponto de atração e visitação
turística.
Este trecho é expansão do núcleo urbano original, apresenta-se consolidado com
ocupações do tipo segunda residência de no máximo dois pavimentos, exceto a Pousada Peixe
boi, atualmente desativada, que possui três pavimentos.
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O acesso à praia, tanto por pessoas como por veículos, é feito através do trecho não
pavimentado da Avenida Eugênio Costa, desde a Barraca Princesinha até Pousada da Léia. A
partir daí os acessos são feitos por vias secundárias transversais, não pavimentadas, distantes
aproximadamente 60m entre si.
Observa-se sobre o pós praia, entre o berma e a via pública, a presença de vegetação
fixadora de dunas de porte herbáceo, caracterizada por poáceas e leguminosas de praia. No lugar
onde foram construídas as barracas Princesinha, Peixe boi, do Oswaldo e o Restaurante
Mar&Cia, a referida vegetação fica rarefeita, retirada para colocação de mesas e cadeiras. Nas
demais áreas até o início do Loteamento Atlântico Norte, a vegetação encontra-se preservada
exceto nos locais onde existem acessos de pedestres no prolongamentos das ruas.

Fig.04 Edificação em área pública
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Fig.05 Vegetação preservada
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Em frente a algumas residências encontra-se o plantio de coqueiros consorciado à
vegetação de praia, restinga fixadora de dunas. Em outros locais, populares substituíram a
vegetação nativa por quadras de esporte e lazer.

Fig. 06 Trecho em erosão
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Fig. 07 Trecho em erosão
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1
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A ocupação ao longo do litoral é caracterizada por pousadas, bares, restaurantes e
residências de veraneio. Apresenta alguns terrenos vazios com tendência a ocupação com hotéis e
pousadas.
Foi identificado nesse trecho o lançamento de esgotos em galeria de drenagem de águas
pluviais.
UP 1 - Trecho 02 - Loteamento Atlântico Norte até o Rio Sauaçuí.
Apresenta orla semi-abrigada e com dinâmica em processo de deposição (engordamento).
Possui características de orla semi-rústica e condição ambiental em bom estado. Este trecho é
enquadrado como zona 04 e orla de classe “B”
Este trecho é constituído basicamente pelo Loteamento Atlântico Norte e alguns sítios
com características rurais. O referido loteamento possui baixa densidade ocupacional, com
algumas residências de veraneio de no máximo dois pavimentos, em terrenos com área média de
600m².
Apesar de ter sido licenciado como loteamento, o referido empreendimento hoje se
constitui um “condomínio fechado”, por determinação dos próprios moradores, de forma
irregular, sem o consentimento das autoridades municipais para privatização das áreas públicas.
O fechamento irregular da via pública, único acesso à praia neste trecho, onde foi instalada uma
cancela, restringe o acesso da população e visitantes à praia e ao rio, que ficam condicionados a
uma autorização prévia do condomínio.

Fig. 08 Privatização de área pública
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Fig.09 Privatização de área pública
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1
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Observa-se ainda que a vegetação fixadora de areia, sobre os cordões dunares, encontra-se
preservada salvo em locais onde as residências avançaram seus muros e cercas, sobre a área de
uso comum instalando equipamentos como: piscinas, churrasqueiras, barracas (caiçaras), e
plantio de coqueiros, etc.

Fig.10 Processo erosivo
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Fig.11 Foz do Rio Sauaçuí
Fonte: Visita de Campo- Grupo 1

Os terrenos vagos apresentam tendência à ocupação por loteamentos, hotéis e
equipamentos de apoio ao turismo.
Nesse trecho, trecho 2 da U-1, é proibido o tráfego de embarcações a motor e a propulsão
a jato, devendo as demais atender ao estabelecido pela resolução CEPRAM nº 04/96, (ANEXO
5), que libera o tráfego para essas embarcações apenas dentro do corredor marinho estabelecido,
as embarcações a vela e a remo estão liberadas em qualquer unidade.

4.2.1.2- UNIDADE DE PAISAGEM 02 - PRAIA DE PARIPUEIRA
(Barraca Princesinha até a foz do Rio Caxéu - Acampamento Batista)
Esta unidade corresponde ao núcleo urbano original, com maior adensamento populacional e
construtivo, apresentando o maior número de conflitos de ordem urbanístico-ambiental.
Tem como característica a forma de ocupação urbana que resguardou um pós praia
extenso, variando de 50 a 100m. Atualmente esta área vem sendo ocupada de maneira
desordenada e irregular, com equipamentos turísticos, bares e barracas.
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Fig. 13. Segmentos da unidade de paisagem 02.

O perfil de praia encontra-se diminuído em relação ao da Unidade Paisagística 1,
apresentando pouca inclinação. Alguns trechos encontram-se estáveis, outros com processos de
engordamento e outros com erosão.
O antepraia, tal como a unidade 1, é caracterizado como orla abrigada de baixa energia,
com areia de granulometria fina de classificação carbonática e quatizarena com restos de conchas
e fragmentos de esqueletos coralíneos. A granulometria fina confere pouco peso na estrutura
desse sedimento, tornando-os vulneráveis a energia do mar. Tais sedimentos consolidam a
formação dessas praias.
O berma com o cordão frontal pouco desenvolvido, apresenta-se como uma continuidade
do pós-praia que surge com vegetação de porte herbáceo consorciado a cultura do coco da baía.
Caracterizada como praia abrigada devido à presença de bancos de corais e algas, tem sua energia
dissipada por estas estruturas, caracterizando assim, a modelagem para o tipo de perfil de praia
encontrado.
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Fig.14. Imagem aérea – Fonte Google. Vista do Recife do Santiago.

Os bancos de corais e algas, surgem em paralelo à praia a uma distância de
aproximadamente 700m, e são popularmente conhecidos como “Recife do Santiago”. Neste
ambiente marinho foi encontrada a maior quantidade de corais endêmicos miléporas sp, que
ocorrem entre o litoral norte alagoano e o litoral sul pernambucano (Rio Formoso).
Em toda a extensão dessa unidade o acesso à praia, tanto por pessoas como por veículos, é
feito através da avenida Eugênio Costa, via costeira que estrutura o núcleo urbano.
Esta unidade de paisagem foi subdividida em três trechos, a saber:
UP 2 - Trecho 01 - Barraca Princesinha até a obra de contenção da Barraca do Campeão.
Apresenta orla abrigada e com sua dinâmica atual em processo de engordamento. Possui
características de orla transformada e condição ambiental em estado degradado. Está classificado
como zona 05 e orla de classe “C”
O acesso à praia é feito através da via costeira, avenida Eugênio Costa, e suas
transversais. Observa-se sobre o pós-praia vegetação fixadora de areia, sobre os cordões dunares
com porte herbáceo, caracterizado por poáceas e leguminosas de praia, entre o berma e a lateral
da via pública. Em frente a algumas residências, o plantio de coqueiros apresenta-se consorciado
à vegetação de praia.
Nesse trecho foram implantados vários tipos de contenção marinha, protegendo áreas
públicas ocupadas por barracas e quiosques.
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A ocupação ao longo da av. Eugênio Costa é feita basicamente por residências de
veraneio. Apresenta poucos terrenos vazios e tendência para alteração de uso de residências para
pousadas.

Fig. 15 - Ocupação irregular em área de uso comum
Fonte: Visita de campo - Grupo 2

UP 2 - Trecho 02 - Barraca do Campeão até a Barraca Rosas e Rosas.
Esse trecho apresenta orla abrigada e com dinâmica em processo de deposição
(engordamento). Possui características de orla semi-rústica e condição ambiental em bom estado.
É enquadrado como zona

04 e orla de classe “B”

O pós praia mostra-se mais extenso que o trecho anterior e a conformação da sua linha de
cordão dunar frontal apresenta-se com feições primárias e vegetação de porte herbáceo, no
entanto, esse perfil vem sendo modificado devido à instalação de mesas e cadeiras do Restaurante
Lindeiros, com retirada da vegetação original. Essa morfologia alterada pode ser verificada
quando comparada ao perfil do setor anexo, local onde se realiza os eventos de carnaval, que se
encontra preservado.
O perfil de praia apresenta pouca inclinação, granulometria fina, de estrutura quartizaren e
carbonática, tendo o antepraia características de porto natural. Os recifes de arenito surgem
distantes cerca de 500m da linha de costa em duas a três linhas paralelas onde destaca-se o recife
do Santiago como principal berçário de espécies marinhas, com área a de aproximadamente 40ha.
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As residências da Av. Eugênio Costa, estão afastadas da linha de praia em distâncias que
variam de 50m a 100m aproximadamente, exceto duas residências existentes há mais de 50 anos.,
construídas no pós praia.
UP 2 - Trecho 03 - Barraca Rosas e Rosas até a Foz do Rio Caxéu –Acampamento Batista
Esse trecho apresenta orla abrigada e dinâmica estável. Possui características de orla
transformada e condição ambiental em estado degradado. Está classificado como zona 04 e orla
de classe “B”.
O perfil de praia mostra-se igual ao trecho 02 e 01 dessa mesma unidade paisagística. Sua
particularidade está no foz do Rio Caxéu, que supre a demanda de sedimentos da praia apesar do
comprometimento da situação ambiental por conta da pressão exercida da área urbana sobre o
manguezal e o lançamento de dejetos sanitários em seu curso, prejudicando a qualidade e
balneabilidade da água.
Nesse trecho a ocupação urbana predominante consiste em residências de veraneio e o pós
praia encontra-se modificado pontualmente devido a instalações de caiçaras para desfrute dos
proprietários lindeiros, existindo intenção da Prefeitura em urbanizar a área.
No trecho 3 da U-2, é proibido o tráfego de embarcações a motor e a propulsão a jato,
devendo as demais atender ao estabelecido pela resolução CEPRAM nº 04/96 , que libera o
tráfego para essas embarcações apenas dentro do corredor marinho estabelecido, as embarcações
a vela e a remo estão liberadas em qualquer unidade.

Fig. 16 Obras de contenção
Fonte: Visita de campo - Grupo 2

Fig.17 Catação de moluscos
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4.2.1.3- UNIDADE DE PAISAGEM 3 – PRAIA DO SONHO VERDE /FOZ DO io CAXÉU
(Acesso público à praia do loteamento Sonho Verde II até a Foz do Rio Caxéu )

Fig.18. Segmentos da unidade de paisagem 03.

Nesta unidade de paisagem, devido à proteção dos arenitos de praia próximos à linha de
praia, a morfologia praial possui a conformação de tômbolo¹ (pontal, que separa as enseadas de
Paripueira e de Sonho Verde).
Observa-se, no ponto onde ocorre o avanço do mar, a presença de uma formação
geológica característica dessa unidade, a “Formação Maceió”², ocorrendo sobre esta uma
deposição de sedimentos do período quaternário marinho (haloceno).
Nesta unidade, há uma sequência de três a quatro linhas de recifes de corais paralelos à
linha de praia, proporcionando um perfil de baixa energia. Ao longo da faixa de praia estão
depositadas rochas areníticas, que estendem-se até o antepraia (parte molhada) servindo de
substrato para o desenvolvimento dos corais e propiciando uma vasta biodiversidade, inclusive de
aves marinhas.
(¹) Tômbulo -Acumulação sedimentar induzida pela difração e refração da onda nas extremidades de um obstáculo (natural ou artificial)
inicialmente destacado, esta dinâmica acaba por modelar o perfil praial do local, interferindo na distribuição do sedimento e na corrente
retorno, (João Lessa).
(²)Formação Maceió faz parte de unidades lito-estratigráficas que ocorrem em área que constituem aquíferos litorâneos, Formação Barreiras e
os sedimentos de praia e aluviões quaternários. O referido perfil pertence ao Grupo Coruripe (Cretáceo) que é caracterizado por sedimentos
clásticos e evaporitos correspondentes às fases rift e transicional da Bacia de Alagoas. Essa unidade, constituída por intercalações de arcósio
fino a grosso de cor castanha, folhelho betuminoso castanho com intercalações de anidrita e dolomita e camadas de halita, ocorre em faixa com
largura de 3 km a sul da área. Cavalcante et al. (1996)
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Fig.19 Vista aéea da Unidade de Paisagem 4
Fonte: Google Earth

Fig. 20 Privatização de área pública
Fonte: Visita de Campo - Grupo 3

Fig. 21 Privatização de área pública

Entre a Foz do Rio Caxéu e o acesso à praia do Loteamento Sonho Verde II, não existe
reserva de área pública para urbanização. Os muros das residências se sobrepõem à vegetação
nativa. Observa-se em alguns pontos o recuo, e em outros, o avanço do mar.
Nessa Unidade de Paisagem estão localizados os recifes que são considerados como a
maior colônia para alimentação do peixe boi do nordeste meridional Brasileiro (da Paraíba a
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Alagoas). Assim, o peixe boi marinho tem nas Unidades Paisagísticas 3 e 4 o seu berçário, onde
o referido mamífero marinho acessa o alimento e a dessedentação no Rio Sapucaí.
De conformidade com a Resolução CEPRAM nº 04/96, para proteção ao peixe-boi
marinho, nessas unidades paisagísticas é proibido o tráfego de embarcações de propulsão à motor
e a jato.
A unidade paisagística 3 foi subdividida em 04 trechos:
UP 3 - Trecho 01- Acesso à praia do Loteamento Sonho Verde II / Guarita do “Condomínio”
Sonho Verde I.
Nesse trecho a orla encontra-se abrigada e com sua dinâmica praial estável, possui
características de orla semi-rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Este trecho é
enquadrado como zona 03 e orla de classe “B”.
O perfil de praia apresenta a inclinação mais acentuada do que o das unidades 1 e 2 ,
areia de granulometria mais grossa e faixa de praia mais curta (parte recreativa). No pós praia é
encontrada vegetação fixadora de areia, sobre os cordões arenosos, que vem sofrendo com a
pressão das ocupações irregulares, estruturas precárias e avanços de cercas sobre formações
morfológicas frontais.
Observam- se linhas paralelas de recifes de coral no antepraia (parte molhada). Estes
recifes se constituem no maior berçário natural de peixes-boi do nordeste meridional (da Paraíba
a Alagoas).

Fig. 22 Contenção contra erosão marinha
Fonte: Visita de Campo - Grupo 3

Fig. 23 Privatização de área pública
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A ocupação urbana é caracterizada por residências do Loteamentos Sonho Verde II e
terreno desocupado com perspectivas de implantação de hotel e clube de lazer, em processo de
licenciamento.
O acesso público à praia, a partir da AL 101 acontece pela rua lateral ao loteamento.
UP 3 - Trecho 02 - Início da guarita do “Condomínio” Sonho Verde I até o final do
“Condomínio” Sonho Verde I.
Esse trecho apresenta orla abrigada, com dinâmica praial em processo de erosão, possui
características de orla semi-rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Este trecho é
enquadrado como zona 03 e orla de classe “B”
O processo erosivo que aí se inicia, ocorre devido à pouca consolidação dos sedimentos
decorrentes da conformação do perfil de praia, sendo agravado pela construção de muros de
contenção verticais instalados ao longo do tempo.
O perfil de praia apresenta-se pouco inclinado com presença de recifes de arenito
aflorados desde a faixa de praia. O pós praia apresenta cordão dunar frontal com altura variando
de 0,50 a 1,50m com vegetação nativa descaracterizada por espécies endógenas, ocupações
irregulares e invasões com muros e cercas, que impedem o acesso e o trânsito de pedestres pela
praia.
O ante praia apresenta-se com estruturas coralíneas sobre substratos areníticos desde a
linha de praia adentrando 1500m, complementando o berçário natural dos peixes-boi, descrito no
trecho anterior. Verifica-se a presença de currais, artefatos fixos para pesca artesanal, construídos
sobre os recifes para captura de peixes.
Ao longo do litoral a ocupação é feita pelas casas do “Condomínio” Sonho Verde I. O
acesso público à praia encontra-se privatizado, sendo realizado através de trilhas por terrenos
adjacentes desocupados.
UP 3 - Trecho 03 - Final do “Condomínio” Sonho Verde I até a Ponta do Mangue.
Nesse trecho a orla encontra-se abrigada e sua dinâmica praial em processo de erosão,
possui características de orla rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Este trecho é
enquadrado como zona 02 e orla de classe “A”.
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Fig.24 Foz do Rio Caxéu
Fonte: Visita de Campo - Grupo 3

Fig.25 Manguezal preservado

Embora o processo erosivo ocorra em todo o trecho, é verificada maior intensidade na
retaguarda do pontal, lado voltado para a enseada de Paripueira, devido à refração das ondas
(trecho 3). Outro fator que acentua o processo é, em determinadas épocas do ano, a incidência de
ventos sudeste que direcionam as ondas para este ponto. Na parte frontal deste trecho o perfil de
praia se caracteriza por formações areníticas que se estendem por todo o antepraia, apresentando
pouca inclinação e granulometria variada.

Fig.26 Trecho não acessível com maré alta
Fonte: Visita de Campo - Grupo 3

Fig.27 Formação Maceió
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O pós praia apresenta cordão dunar frontal com altura entre 1,50 a 2,50m, reduzindo à
medida que se aproxima do mangue. A vegetação característica está preservada consorciada com
a cultura do côco da baía.
A ocupação urbana é bastante rarefeita, com apenas duas residências e apresenta potencial
para instalação de equipamentos de apoio ao turismo, já existindo uma proposta para construção
de um hotel. O acesso à praia a partir da rodovia não está definido sendo feito de forma precária
sobre os terrenos desocupados e pela praia alguns pontos só são acessíveis com a maré baixa.
UP 3 - Trecho 04 - Da Ponta do Mangue até a foz do rio Caxéu.
A orla encontra-se abrigada, sua dinâmica praial em processo de deposição, possui
características de orla rústica, tendo a condição ambiental em bom estado.

Este setor é

enquadrado como zona 03 e orla de classe “A”.
Ao contrário do trecho anterior, observa-se o processo de deposição de sedimentos
(engorda), influenciado pelo rio. A praia tem pouca inclinação e areia de granulometria fina
associada à deposição de carbonatos. O manguezal encontra-se preservado. Observa-se a cultura
do coco em seu entorno não apresentando ocupação urbana ao longo do litoral.
4.2.1.4- UNIDADE DE PAISAGEM 4 – ENSEADA DO SONHO VERDE
(Acesso público à praia do loteamento Sonho Verde II até a Foz do Rio Sapucaí)

Fig.28. Segmentos unidade de paisagem 04.
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Essa unidade está localizada ao norte do Município e forma junto com os trechos 1 e 2 da
unidade 3 e com o foz do rio Sapucaí, uma grande enseada, cuja estrutura física e geológica
especial se constitui no berçário do Peixe Boi marinho.
Apresenta praia com energia de onda de intensidade intermediária. Esta dinâmica do mar
forma um perfil de praia estável, mais curto e inclinado, com sedimentos de granulometria maior
e mais pesados, proporcionando um equilibrado balanço de sedimentos. A origem deste tipo de
areia é influenciada pela dinâmica do Rio Sapucaí.
Nesta unidade, o pós-praia apresenta um berma formado por cordão arenoso frontal de
altura máxima 1,50m, coberto com vegetação herbácea fixadora de dunas. Observa-se a
ocorrência de alterações antrópicas na vegetação original, que foi substituída por ervas invasoras
e espécies exóticas, como grama e coqueiros, etc. Nesta unidade, diferente das demais, não há
afloramento dos recifes de coral, caracterizando uma enseada aberta.
A ocupação urbana nesse setor ocorre por casas de veraneio,“loteamentos fechados” e
condomínios, voltados principalmente para um público estrangeiro. A implantação desses
empreendimentos de forma contígua e privatizando suas vias, sem previsão de outros acessos,
impedem o acesso público à praia.

Fig. 29 Vista aérea da Unidade de Paisagem 4
Fonte: Google Earth

Essa Unidade de Paisagem

possui características especiais, que atraem o peixe boi

marinho. É através do canal natural existente nesse trecho ( Unidade 4) que o peixe boi tem
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acesso ao rio Sapucaí, com seus manguezais preservados, para se alimentar e se dessedentar com
água doce. Nessa Unidade ele encontra as condições essenciais para garantir a sobrevivência da
espécie, tais como: fartura de alimento (capim agulha, entre outros), abrigo com águas calmas e
mornas, proteção contra predadores naturais, procriação e segurança para os filhotes,
dessedentação (fonte de água doce), etc.
Os recifes próximos à linha de praia, distantes aproximadamente 500 metros, são
facilmente acessíveis tanto a nado como por embarcações. O acesso fácil do homem a essas
espécies, sem fiscalização elementos norteadores do comportamento , é um grande fator de risco
para elas.
Nessa unidade paisagística,assim como na UP-3, de conformidade com a Resolução
CEPRAM nº 04/96, é proibido o tráfego de embarcações de propulsão à motor e a jato, para
proteção ao peixe-boi marinho.
Essa unidade paisagística foi subdividida em quatro trechos:
UP 4 - Trecho 01 - Foz do Rio Sapucaí até a cerca do Loteamento do Chinês.
Esse trecho possui características de orla rústica, tendo a condição ambiental em bom
estado e dinâmica praial em processo de deposição. Devido às suas características este setor é
enquadrado como zona 03 e orla de classe “A”

Fig. 30
Vegetação preservada
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4

Fig.31 Foz do rio Sapucaí
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4
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Especificamente neste trecho a orla encontra-se protegida por uma linha de recife de
arenito paralela à praia que se prolonga até a Praia do Tabuba, Município de Barra de Santo
Antônio, envolvendo a Foz do Rio Sapucaí.
A praia tem pouca inclinação e areia de granulometria fina associada à deposição de
carbonatos. Esse trecho é constituído pelo foz do Rio Sapucaí com significativas áreas de
mangue a serem preservadas.
UP 4 - Trecho 02 - Do Loteamento do Chinês até o início do Porto de Mari (final do mangue
baixo).
Esse trecho apresenta orla abrigada com sua dinâmica praial estável. Possui características
de orla rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Portanto, este trecho é enquadrado
como zona 03 e orla de classe “B”.
O referido trecho apresenta-se com perfil de praia de baixa energia, praia com
maior inclinação e parte recreativa menor porém não sofre processo de erosão devido a
contribuição da hidrodinâmica de sedimentos demandada pelo Rio Sapucaí.
O pós-praia apresenta-se com o cordão frontal preservado. Sobre este perfil a
vegetação herbácea fixadora de dunas encontra-se consorciada com o coco da baía. O ante-praia
apresenta-se protegido devido a linha de recife de arenito paralelo a linha de praia a uma
distância dessa de aproximadamente 50m.
A ocupação ao longo do litoral é feita por condomínios e/ou loteamentos fechados,
sem previsão de acessos públicos à praia. Apresenta alguns terrenos vazios com tendência a
serem ocupados por hotéis, condomínios e empreendimentos de apoio ao turismo.
UP 4 - Trecho 03 - Do final do mangue baixo até inicio do Condomínio Porto di Mari.
Esse trecho apresenta orla abrigada e com dinâmica praial estável. Possui características
de orla semi-rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Este trecho é enquadrado como
zona 03 e orla de classe “B”
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O antepraia possui morfologia de fundo mais inclinado, com depressão mais acentuada, a
energia da onda maior que nos trechos anteriores, devido a conformação de zona livre de
proteção natural em parte deste trecho.
O setor de praia encontra com as mesmas características do trecho dois. O cordão frontal
dunar (berma), apresenta-se modificado tendo sido substituída a vegetação nativa por gramíneas
comerciais, (jardinagem).
Assim como o trecho anterior,

ocupação ao longo do litoral

é feita por

condomínios e/ou loteamentos fechados, sem previsão de acessos públicos à praia, apresentando
adensamento com residências de até dois pavimentos.
Em todos os trechos ocupados com edificações, os acessos à praia prejudicam a vegetação
nativa.

Fig. 32 Destruição de vegetação nativa
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4

Os terrenos vazios apresentam

Fig.33 Destruição de vegetação nativa
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4

tendência a serem ocupados por hotéis,

condomínios e empreendimentos de apoio ao turismo.
UP 4 - Trecho 04 - Do Condomínio Porto de Mari até final do Loteamento Sonho Verde II
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Esse trecho apresenta orla semi-abrigada e com dinâmica praial estável. Possui
características de orla rústica, tendo a condição ambiental em bom estado. Este trecho é
enquadrado como zona 03 e orla de classe “B”.
Apresenta no pós praia vegetação de porte herbáceo consorciado com a cultura do
coco da baía e no cordão frontal a vegetação nativa, fixadora de duna. O setor de praia, apresentase estável, inclinado e com área de recreação menor, a granulometria da areia é pouco mais
grossa do que a dos outros trechos e composta por areia quartizarena e carbonática.
O antepraia, apresenta depressão mais acentuada em relação aos demais, por ser o trecho
de maior energia, possuindo uma proteção natural rarefeita, permitindo a incidência do trem de
onda.
Assim como os trechos anteriores, a ocupação ao longo do litoral é feita por condomínios
e/ou loteamentos fechados, sem previsão de acessos públicos à praia. Apresenta alguns terrenos
vazios o que ajuda a preservar as características naturais, com tendência a serem ocupados por
hotéis, condomínios e empreendimentos de apoio ao turismo. Observa-se no final do trecho a
existência de alguns quiosques comerciais edificados sobre a areia da praia.

Figura 34 - Edificações irregulares
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4

Figura 35 - Edificações irregulares
Fonte: Visita de Campo - Grupo 4

4.3 – Classificação dos trechos
A orla de Paripueira é considerada de interesse especial por estar totalmente inserida em
duas unidades de conservação : Parque Municipal Marinho de Paripueira (Lei Municipal nº12/93)
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e Área de Proteção Ambiental Federal Costa dos Corais ( Decreto Federal de 23 de outubro de
1997)
A classificação dos trechos da orla foi feita com base nos parâmetros estabelecidos pelo
Projeto Orla e nos trabalhos de campo elaborados durante as oficinas de implementação do citado
projeto no município de Paripueira.
UNIDADE DE
PAISAGEM

TRECHOS

CLASSE

1.1. Barraca Princesinha
até Loteamento Atlântico
Norte

UP-1
Barraca 1.2.
Loteamento
Princesinha Atlântico Norte até Rio
até a foz do Sauaçuí
Rio Sauaçuí

B

CARACTERISTICAS

CONFLITOS

Orla semi-abrigada
Ambientais:
Semi-rústica
1. Esgotos em galeria de
Condição ambiental - regular drenagem
Enquadramento de zona 04 pluvial;
Processo de deposição
2. Retirada da vegetação de
praia
3. Trafego de automóveis.
4. ocupação e trilha de
acessos
Patrimonial:
1. Edificações em área
pública (quatro barracas e
uma peixaria;
Orla semi-abrigada
Ambiental:
Semi-rústica
1. Lixo no Mangue;
Condição ambiental - bom 2. Embarcações a motor em
Enquadramento de zona 04
área protegida.
Processo de deposição
Socioeconômica:
1. Comércio informal
indisciplinado.
Patrimonial:
1. Falta de acessos à praia;
2. Avanço de lotes em área
de uso comum ,Terrenos de
marinha.
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UP-2

2.1. Barraca Princesinha
até a obra de contenção
da Barraca do Campeão.

Barraca
Princesinha
até a foz do
C

Rio Caxéu

2.2. Barraca do Campeão
até a Barraca Rosas e
Rosas

B

2.3. Barraca Rosas e
Rosas até a foz do rio
Caxéu- ( acampamento
Batista)
B

Orla abrigada
Ambientais:
Transformada
Condição
ambiental
- 1. Lixo na praia;
degradada
Enquadramento de zona 05 2. Processo erosivo;
3. Supressão da vegetação
Processo de erosão
fixadora de areia.
4. Instalação de bares em
áreas de APP.
Patrimonial:
1. Ocupação desordenada de
bares e barracas;
2. Privatização de áreas
públicas.
Orla abrigada
Ambiental:
Transformada
1. Veículos motorizados na
Condição
ambiental
- praia;
degradada
Enquadramento de zona 04 2. Poluição sonora;
3. Ausência de rede de
Processo de deposição
esgoto .
4. Faltam lixeiras na faixa
de praia.
5. Supressão da vegetação
fixadora de areia;
Patrimonial:
1. Ocupações irregulares,
privatização de áreas
públicas.
Orla abrigada
Ambiental:
Transformada
1.Processo de erosão na
- faixa de praia e na foz na
Condição
ambiental
degradada
Enquadramento de zona 04 Foz do rio Caxéu;
2. Lançamento de esgoto e
Estável
de chorume na foz na Foz
do rio Caxéu.
3. ocupação de manguesal.
Patrimonial:
1. Construção irregular na
faixa de praia.
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3.1. Acesso à praia do
Condomínio
Sonho
Do acesso à
Verde II/Guarita do
praia do Lot. Cond. Sonho Verde II

Orla semi-abrigada
Semi-rústica
Condição ambiental – bom
Enquadramento de zona 03
Estável

UP-3

Sonho Verde
II até a Foz
do Rio Caxéu

B

3.2. Guarita do Sonho
Verde I até o final do
Cond. Sonho Verde I.
B

3.3. Fim do Cond. Sonho
Verde I até a ponta do
mangue
(final
da
formação Maceió)

A

3.4. Ponta do mangue até
a Foz do Rio Caxéu
A

UP-4

4.1. Foz do Rio Sapucaí
até
Loteamento
do
Chinês

Foz do Rio
Sapucaí até a
guarita do
Lot. Sonho

A

Orla abrigada
Semi-rústica
Condição ambiental – bom
Enquadramento de zona 03
Processo de erosão

Orla abrigada
Rústica
Condição ambiental – bom
Enquadramento de zona 02
Processo de erosão natural
Orla abrigada
Rústica
Condição ambiental – boa
Enquadramento de zona 03
Processo de deposição

Orla abrigada
Rústica
Condição ambiental – boa
Enquadramento de zona 03
Processo de deposição

Ambiental:
1. Supressão da vegetação
de praia;
2. Pisoteio dos recifes de
corais;
3. Obra de contenção sem
autorização do órgão
ambiental competente;
Patrimonial:
1. Barracas em área de uso
comum do povo .
2. Residências invadindo
área de uso comum do povo.
Ambiental:
1. Obra de contenção sem
licença ambiental;
2. Capitura do polvo com
pisoteio dos recifes de coral;
Patrimonial:
1. Residências invadindo
área comum do povo;

---Ambiental:
1. Exploração econômicautilização da fauna estuarina
para captura de
crustáceos(xié), para pesca
de siri
Ambiental:
1. Pesca Predatória;
2. Embarcações a motor em
área protegida;
3. Presença de lixo na praia;
4. Trânsito de automóveis
na praia.

40

Verde II

4.2.
Loteamento
do
Chinês até o final do
mangue baixo

Orla abrigada
Rústica
Condição ambiental – boa
Enquadramento de zona 03
Estável

B

Orla abrigada
Rústica
Condição ambiental – boa
Enquadramento de zona 03
Estável

4.3. Final do mangue
baixo até início do Lot.
Porto di Mari

B

4.4 Lot. Porto de Mari
até acesso do Lot. Sonho
Verde II

Orla semi abrigada
Semi - Rústica
Condição ambiental – boa
Enquadramento de zona 03
Estável

B

Ambiental:
1. Destruição do berma e da
salsa de praia com passagem
de pedestre e veículos;
2. Presença de espécies
vegetais exógenas;
3. Presença de lixo na praia;
4. Trânsito de automóveis
na praia.
5. Embarcação a motor em
área protegida.
Patrimonial:
1. Falta de acesso público á
praia.
Ambiental:
1. Presença de lixo na praia;
2. Presença de espécies
vegetais exógenas;
3. Embarcações a motor em
área protegida;
4. Trânsito de automóveis
na praia.
Patrimonial:
1, Falta de acesso público a
praia.
Ambiental:
1. Presença de lixo na praia;
2.Presença de cercas
proibindo o acesso à praia;
3. Trânsito de automóveis
na praia;
4. Embarcações a motor no
mar.
Patrimonial:
1. Falta de acesso publico a
praia;
2. Cercas dos imóveis
avançado em área comum
(terreno de marinha).
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4.4 – Problemas de uso e ocupação e impactos na orla
A seguir são apresentados os principais problemas de uso e ocupação e impactos
identificados na orla de Paripueira, por Unidade de Paisagem
4.4.1- Problemas identificados em todas as unidades:
•

Ausência de fiscalização ambiental atuante e de normas urbanísticas locais, Plano Diretor
e Códigos de Obras e Urbanismo , que disciplinem a ocupação urbana;

•

Ameaça aos ecossistemas marinhos com o tráfego de embarcações a motor e a jato nos
rios e no mar, sem obediência à legislação (Resolução CEPRAM nº04/96).

•

Comprometimento dos ecossistemas praiais e segurança dos usuários, com o tráfego de
veículos na praia.

•

Degradação ambiental causada pela presença de lixo na praia deixado pelos
frequentadores ou trazidos pelos rios onde é indevidamente jogado pela população. A
presença do comércio informal, ambulantes, na praia e a falta de lixeiras também
concorrem para essa degradação;

•

Privatização de áreas de uso comum do povo (praia e rio), com fechamento de acessos já
existentes, como no caso dos loteamentos, condomínios e de algumas residências.

•

Ocupações irregulares e desordenadas de bares, barracas e equipamentos de lazer e de
turismo em área de uso comum,

4.4.2 - Problemas identificados na Unidade de Paisagem 1 - Praia da Costa Brava


Contaminação do mar, do rio e das areias, por força do lançamento de esgotos em galerias
de águas pluviais; (Trecho-1)

•

Supressão do manguezal para plantio da cultura do coco da baía (trecho-2).

•

Supressão da vegetação, pós-praia, por campos de pelada, por bares e barracas para
colocação de mesas e cadeiras e pelo acesso de pedestres e veículos sobre elas;(trecho-1)

•

Privatização de áreas públicas com o avanço dos lotes sobre as áreas de uso
comum;(trecho-2)

•

Tráfego de veículos automotores na praia (trechos 1 e 2).

•

Presença de lixo no mangue, (trecho-2).

•

Falta de acessos a Praia e ao rio, (trecho-2).

•

Ocupação de Área de Preservação Permanente, Manguezal, vegetação restinga fixadora
de dunas.

4.4.3 - Problemas identificados na Unidade de Paisagem 2 - Praia de Paripueira
•

Erosão marinha com obras de contenção, na área de urbanização da orla; (trecho01);
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•

Supressão da vegetação de praia, para instalação de bares e quiosques, (trecho-1);

•

Presença de poluição sonora decorrente de equipamento de sons em veículos automotivos
e residências (trecho-2);

•

Privatização de áreas públicas com o avanço dos lotes sobre as áreas de uso
comum;(trecho-1 e 3);

•

Comprometimento das atividades pesqueiras pela falta de áreas de equipamentos de apoio
à pesca e de área apropriada para o acesso ao mar dos barcos pesqueiros; (trecho-2);

•

Degradação ambiental causada pelo lançamento de esgoto e chorume no Rio Caxéu,
(trecho-3, exógeno);

4.4.4 - Problemas identificados na Unidade de Paisagem 3 - Praia do Sonho Verde/Foz do Rio
Caxéu
•

Pisoteio dos recifes de coral para a captura do polvo ( invertebrado marinho que se aloja
nos recifes) e visitação pública, com a degradação dos recifes de coral (trechos 1, 2, e 3);

•

Implantação de obras de contenção sem autorização do órgão ambiental competente;(
trecho.1 e 2);

•

Supressão da vegetação de Praia com ocupações irregulares e passagem de pedestres;

•

Barracas bares em área de uso comum, (trecho-1);

•

Degradação ambiental causada pela presença de chorume, vazadouro público, que drena
para o Rio Caxéu, localidade do Angelim, (trecho-4);

•

Exploração econômica, utilização da fauna estuarina para captura de crustáceos (Xié),
para pesca do siri, (trecho 4);

•

Residências com muros e cercas invadindo áreas públicas;

•

Ameaça aos ecossistemas marinhos, sobretudo ao Peixe-boi, com o trânsito de
embarcações a motor e a propulsão a jato no rio e no mar, sem obedecer Resolução
CEPRAM nº04/96; (todos os trechos)

4.4.5 - Problemas identificados na Unidade de Paisagem 4 - Praia do Sonho Verde/Foz do Rio
Sapucaí
•

Presença de pesca artesanal predatória, com redes de malha fina, ( trecho-1);

•

Ameaça aos ecossistemas marinhos, sobretudo ao Peixe-boi, com o trânsito de
embarcações a motor e a propulsão a jato no rio e no mar, sem obedecer Resolução
CEPRAM nº04/96; (todos os trechos)

•

Destruição do berma, vegetação fixadora de areia, com passagem de pedestres e veículos,
(trechos -2 e 3);

•

Substituição da vegetação nativa por espécies endógenas( trechos-2 e 3);

•

Falta de acessos públicos a praia, (todos os trechos);
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•

Invasão de áreas públicas por cercas e muros dos imóveis, (trecho 3 e 4);

4.5- Identificação das atividades geradoras dos problemas e dos atores envolvidos
PROBLEMAS

CARACTERIZAÇÃO ATIVIDADE
GERADORA
Uso inadequado das áreas -Ocupação desordenada e -Falta de fiscalização
da união
irregular em área de uso (União;Estado e
comum, invasões de áreas Município)
públicas, com destruição -Invasões e apropriação
de mangues e invasão de de áreas;
áreas de praia por
-Construção Civil
demanda de moradias
populares, bares,
barracas, loteamentos e
condomínios
Ausência de saneamento Despejo in natura de
-Residências,
-Barracas
básico
esgoto sanitário em
galeria de drenagem
-Bares
-Comércio
pluvial, áreas de praia,
rios e manguezais
-Falta de fiscalização
Presença do lixo na praia Acúmulo de Lixo na praia
trazido pelos rios e pelos Lançamento de lixo nos
frequentadores.
rios;
Lixo trazido por turistas e
demais frequentadores da
praia;
Falta de lixeiras
Falta de estruturas para -Quadras e praças em
Falta planejamento e
esporte e lazer
estado precário ou
construção de áreas de
inexistente
lazer
-Utilização provisória de
área de uso comum como
quadras
Restrição de acessos à
-Grandes extensões de -Falta de previsão de
praia
terra com acesso
acessos e fiscalização;
privatizado sem reservar -Privatização de acessos
áreas para acesso público por loteamentos, terrenos
à praia;
e condomínios;
-Impedimento dos acessos
aos rios e ao mar.

ATORES ENVOLVIDOS

Trânsito de veículos na
praia

Prefeitura, comunidade, MPE.

Pesca predatória

Utilização de buggys,
-Falta de fiscalização
motos, ,quadricículos e -Facilidade de acesso à
veículos 4x4 em área de praia;
praia, em desrespeito à -Falta sinalização
legislação(Portaria do
Juiz local (Portaria nº 04/
96)
-Utilização de artefatos de -Pescadores
pesca proibida( rede de -Barcos de pesca
arrasto de malha fina), -Falta de fiscalização
desrespeitando os

Condomínios/loteamentos,
proprietários das barracas de
praia, de residências, de
terrenos,
Prefeitura, SPU, IMA, IBAMA.

Prefeitura, IMA, proprietários de
pousadas, residências e bares.

Prefeitura, população, turistas,
ambulantes.

Prefeitura, comunidade

Prefeitura,
condomínios/loteamentos,
proprietários de bares, terrenos
residências, etc.

Prefeitura, Colônia de
Pescadores, Projeto Peixe-boi,
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períodos de defeso .
- Risco ao peixe boi
marinho;
-Barcos de pesca, de
Presença de embarcações Embarcações que
a motor no rio e no mar, desrespeitam a Resolução turismo e de lazer
em áreas protegidas
CEPRAM 04/96;
-Falta de fiscalização
colocando em risco o
peixe boi marinho e
ecossistemas de coral;
Falta sistema de
O foz Rio sapucaí, Área Falta de fiscalização
sinalização para proteção de Preservação
-Facilidade de acesso à
ao foz do rio Sapucaí,
Permanente e de proteção praia;
reduto do Peixe boi
ao peixe boi, carece de -Falta de consciência
sinalização, fiscalização e ecológica;
controle;
-Falta sinalização.
Falta de estaleiro,
-Necessidade dos
Pesca e comércio de
ancoradouro e
pescadores
pescado
equipamentos de apoio à
pesca
Presença de processo
-Dinâmica das Marés
1.Processo erosivo;
erosivo em vários pontos -Ocupações de áreas de
da orla
praia;
-Supressão de vegetação
fixadora de areia;
urbanização irregular da
orla
1.Destruição do berma e Diversos pontos da orla -Passagem de pedestres e
apresentam-se com
veículos para a praia
da salsa de praia;
destruição do berma e
-Construções irregulares
supressão de vegetação -falta de fiscalização
nativa
Níveis de emissão sonora
acima do permitido por
lei nos finais de semana,
eventos de carnaval,
períodos propaganda
eleitoral/políticas
Contenções marinha sem Diversos pontos da orla
licença ambiental
apresentam construções
de muros de contenção
marinha inadequados e
sem licenciamento
Pisoteio dos recifes de
Os recifes de coral
coral.
protegidos e
ambientalmente frágeis,
são visitados pela
comunidade de
pescadores e por turistas,
sem orientação e nem
cuidado
1.Presença de chorume no Chorume proveniente do
Rio Caxéu,
lixão que escorre para o
rio, ( problema exógeno).
-Presença de espécies
Em alguns locais a
Poluição sonora;

-Carros de som
-Ambulantes e
Residências
-Falta de Fiscalização

ICMBio, IMA.

Colônia de Pescadores,
Prefeitura, IMA, ICMBio,

IMA, ICMBio, Projeto Peixeboi.

Colônia de Pescadores,
prefeitura
Prefeitura, IMA.

Prefeitura, IMA, Proprietários de
bares, barracas, residências,

Prefeitura, Polícia Militar,
proprietários dos carros de som,
candidatos políticos, residências,
etc.

-Avanço do mar sobre as Prefeitura, IMA, proprietários de
edificações;
residências, barracas, bares, etc.
-Falta de fiscalização

-Turismo
-Pesca

Turistas, pescadores,

Prefeitura.

Prefeitura, proprietário da terra

-Limpeza do terreno

Prefeitura, Proprietários das

comunidade, IMA, ICMBio, etc.
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residências, IMA.
vegetação nativa é parcial -Implementar jardins
ou totalmente substituída -Moradores da Beira Mar;
por espécies exógenas
-Falta de fiscalização
Ausência de normas
O município tem como Urbanização do espaço Prefeitura, comunidade
norma para regulamentar urbano do município.
urbanísticas locais,
Código de Obras/Posturas e ordenar áreas urbanas o
código de postura, o qual
e Plano Diretor.
precisa ser revisado,
melhorado e atualizado.

vegetais exógenas;

4.6 – Estrutura fundiária da orla
No município de Paripueira a linha de preamar média de 1831 foi homologada em
28/09/1998. O limite dos terrenos de marinha e acrescidos está a aproximadamente 100m da
preamar atual. Assim, todos os empreendimentos a serem instalados ao longo da linha de costa
devem ser regularizados perante a SPU.
CONFLITO FUNDIÁRIO
Barracas x Praia
Loteamentos x Praia

ESTRUTURA FUNDIÁRIA
Pública ( bens da União)
Pública (bens da União)

Privatização x Praia

Pública ( bens da União)

Loteamentos x Mangue

Pública (bens da União)

Invasão x Mangue
Privatização x Acessos à praia

Pública ( bens da União)
Pública (bens da União)

CATEGORIA DE USO DA UNIÃO
Uso Comum do Povo
Uso Comum do Povo e Dominial
(terrenos de marinha e acrescidos)
Uso Comum do Povo e Dominial
(terrenos de marinha e acrescidos)
Dominial (mangues em acrescidos de
marinha)
Uso Comum do Povo
Uso Comum do Povo

5 – CENÁRIOS DE USOS DESEJADOS PARA A ORLA
A seguir são apresentados os perfis esquemáticos, dos cenários atuais, trechos de orla
estudados, onde podem ser visualizados a situação atual, a tendencial e o cenário desejado para
cada um.
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5.1 - Unidade de Paisagem 1 - Praia da Costa Brava
1 - SITUAÇÃO ATUAL
Ocupação caracterizada pelo uso habitacional em “loteamentos fechados” e condomínios,
com invasão dos lotes sobre área pública, fechamento de acessos à praia e ocupação do pós praia
com bares e barracas. Não possui rua asfaltada na frente das casas. O acesso de pessoas e de
veículos à praia é feito de forma indireta através de vias perpendiculares à mesma.

Fig. 36
2 – TENDÊNCIA
Consolidação da ocupação com residências em condomínios e implantação de Hotéis.
Área de berma utilizada com bares, barracas e estacionamento. Privatização de acessos à praia.

Fig. 37

3 - DESEJADO
Definição e abertura dos acessos perpendiculares à praia, garantindo a acessibilidade de
pessoas e de veículos.
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Implantação de projeto urbanístico com ordenamento do uso e ocupação do solo,
disciplinamento do uso das áreas de uso comum do povo de forma sustentável, garantindo a
acessibilidade da população à praia e ao rio, espaços para manifestação cultural, esportes,
gastronomia e artesanato.

Fig. 38

5.2 Unidade de Paisagem 2 - Praia de Paripueira
1 - SITUAÇÃO ATUAL
Núcleo urbano tradicional, tem sua ocupação na faixa de orla caracterizado pelo uso
habitacional de veraneio, apresentando algumas pousadas com no máximo dois pavimentos.
Observa-se nesse trecho uma tendência a alteração do uso residencial para comércio de apoio ao
turismo.
A distância das residencias à praia varia de 50 a 100m. Apresenta lançamento de esgoto
no rio Caxéu e ocupação imprópria da área de pós praia por residências, bares, barracas e outros
comércios, provocando a destruição da área de berma, da vegetação natural e obstrução da
paisagem. Construção de arrimos para conter a erosão.

Fig. 39
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2 – TENDÊNCIA
Consolidação da ocupação com residências , hotéis e pousadas. Ampliação da destruição
do berma e vegetação de praia com bares, barracas, quadras de esporte e estacionamento.
Intensificação do poluição do mar e das areias com o aumento do lançamento de esgoto no rio
Caxéu.

Fig. 40

3 - DESEJADO
Ordenamento do uso e ocupação do solo através

do

cumprimento da legislação

urbanística e ambiental atualmente em vigor.
Implantar projeto urbanístico com disciplinamento as áreas públicas de forma
sustentável, que contemple equipamentos de lazer, de apoio à população e ao turismo e área
apropriada para implantação de equipamentos de apoio à pesca ( estaleiro, etc).
Melhoria em toda a infraestrutura viária, esgotamento sanitário e no acondicionamento e
coleta do lixo.

Fig. 41
5.3 -Unidade de Paisagem 3 -Praia do Sonho Verde /foz do rio Caxéu -

1 - SITUAÇÃO ATUAL

Trechos 1 e 2
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Esse trecho de praia é ocupado pelos loteamentos Sonho Verde I e II e alguns terrenos
vazios com tendência a ocupação com Hotel e clube de lazer. Os limites dos lotes e dos muros
dos loteamentos coincidem ou invadem área de vegetação de praia. Não foi reservada via pública
paralela à praia e nem transversal. O acesso público à praia é feito através de uma rua ao lado do
loteamento sonho Verde II e por caminhos abertos pela população em alguns terrenos ainda
desocupados.
Apresenta destruição parcial da Berma por passagem de pedestres e ocupação de área de
uso comum do povo com bares, barracas e ambulantes.

Fig. 42

2 – TENDÊNCIA
Consolidação da ocupação com condomínios e hotéis . Ampliação da destruição do
berma com bares, barracas, ambulantes e trânsito de pedestres. Privatização da praia sem
reservas de acessos públicos. Ameaça ao Peixe Boi por falta de sinalização marítima, bóias dos
corredores marinhos e terrestre, placas indicativas da sua presença e pelo tráfego indisciplinado
de embarcações a motor.

Fig. 43

3 - DESEJADO
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Implantação de áreas públicas

de acessos à praia, democratizando-a

para toda a

população. Disciplinamento das ocupações que invadem área de uso comum do povo;
Recuperação e proteção da vegetação fixadora de areia. Retirar as barracas bares precárias.

Fig. 44

5.4- Unidade de Paisagem 3 - Praia do Sonho Verde / foz do rio Caxéu -

Trechos 3 e 4

1 - SITUAÇÃO ATUAL
Esse trecho da praia do Sonho Verde é constituída pelo Pontal que separa as enseadas do
Sonho Verde e de Paripueira
É um trecho ambientalmente frágil e apresenta características especiais. Além do foz do
Rio Caxéu é constituído por vários sítios de coqueiros ainda desocupados. Apresenta trechos com
erosão marinha. Em quase todo o trecho o acesso à praia pelo continente é dificultado pela falta
de previsão de acessos públicos. Pela faixa de praia alguns trechos só são acessíveis quando da
maré baixa.

Fig. 45

2 – TENDÊNCIA
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Pressão imobiliária para construção de Hotéis e condomínios. Privatização da praia por
falta de acessos públicos e de urbanização apropriada.

Fig. 46
3 – DESEJADO
Elaboração de projeto urbanístico para esse trecho, de conformidade com as legislações
ambientais e urbanísticas vigentes, com zoneamento de usos e previsão de áreas públicas de
lazer, garantindo à população o acesso à praia.

Fig. 47

5.5 - Unidade de Paisagem 4- Praia do Sonho Verde / Foz do Rio Sapucaí
1 - SITUAÇÃO ATUAL
A ocupação ao longo da praia é feita por “loteamentos fechados” e condomínios. Os
limites dos lotes e dos muros dos loteamentos coincidem ou invadem área de vegetação de praia.
Não foi reservada via pública paralela à praia e nem transversal. O acesso público à praia é feito
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através de caminhos abertos pela população em alguns terrenos ainda desocupados. A vegetação
de praia encontra-se preservada. Presença de veículos automotores na praia.

Fig. 48
2 – TENDÊNCIA
Consolidação da ocupação com condomínios e hotéis. Ampliação da destruição do berma
com bares, barracas, ambulantes e trânsito de pedestres. Privatização da praia sem reservas de
acessos públicos. Destruição dos mangues de forma predatória. Ameaça ao Peixe Boi por falta
de sinalização marítima, bóias nos corredores marinhos e terrestre, placas indicativa da sua
presença e pelo tráfego indisciplinado de embarcações a motor. Aumento do trânsito de veículos
na praia.

Fig. 49
3 - DESEJADO
Implantação de áreas públicas e de acessos, democratizando a praia para toda a população.
Disciplinamento das ocupações que invadem área de uso comum do povo; Recuperação e
proteção da vegetação fixadora de areia. Sinalização marinha (recolocação das bóias nos
corredores marinhos) e terrestre (recolocação de placas indicativa da presença do peixe boi);
fiscalização atuante; Impedir o acesso de veículos em faixa de areia.
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Fig. 50

6 – AÇÕES E MEDIDAS ESTRATÉGICAS
Considerando que Paripueira é um município balneário com grande potencial turístico que
vem sofrendo forte pressão imobiliária para a construção de hotéis e equipamentos de apoio ao
turismo e objetivando o seu crescimento urbano ordenado e sustentável,

impulsionando a

atividade turística e garantindo a qualidade de vida urbana e ambiental para a população e seus
visitantes, é imprescindível a elaboração e implementação do seu Plano Diretor Urbano e
das leis complementares: Códigos de Edificações e Urbanismo, cujos normativos irão nortear
o crescimento urbano da cidade, eliminando muitos dos problemas identificados. Essa ação
deverá ser coordenada pela Prefeitura Municipal de Paripueira.
Enquanto isso não ocorre foi definido em assembleia que as edificações ao longo da 1ª e
2ª quadras da orla não ultrapassem 04 pavimentos.
Os parcelamentos do solo urbano e qualquer tipo de empreendimento e edificação a ser
implantado , deverá resguardar para urbanização específica 50m contados a partir da linha de
preamar média, conforme recomendado em lei, e reservar área para garantir o livre acesso
público à praia.
Outra ação estruturante que se mostrou imperativa é a elaboração e implantação de um
projeto urbanístico para todos os trechos da orla de Paripueira, elaborado de forma participativa e
que contemple as necessidades da população, compatibilizando acessibilidade às áreas de praia,
lazer, comércio e turismo, atendendo a legislação ambiental patrimonial e urbana.
O levantamento do diagnóstico da orla, evidenciou a necessidade de serem liberados os
acessos públicos à praia privatizados pelos loteamentos: Atlântico Norte (trecho 1, subtrecho 2),
Sonho Verde I (trecho 03, Subtrecho 02) e Porto de Mari e Chinês (trecho 04, subtrechos 02, 03 e
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04), assim como , de serem definidos e abertos outros acessos públicos à praia em todos os
trechos da orla.
Nos trechos da orla onde não for possível o acesso através de uma via costeira, o mesmo
deverá ser garantido através de vias transversais as quais deverão ser providas de balão de
retorno e previsão de área para estacionamentos.
A Prefeitura deverá bloquear os acessos que possibilitam o trânsito de veículos na areia da
praia, manter fiscalização efetiva, e garantir o acesso de embarcações ao mar através de pontos
específicos e com monitoramento constante.
Com a finalidade de promover o saneamento básico na UP-1, devem ser fechadas as
ligações clandestinas de esgoto doméstico nas galeria de água pluvial. Como ação preventiva,
deve ser informado à população e banhistas sobre a balneabilidade das praias.

A de vegetação

de praia tem a função de fixar a areia depositada pela dinâmica costeira. Onde há retirada, ocorre
a fuga do sedimento devido a ação eólica, proporcionando o avanço do mar. Desta forma, faz-se
mister promover a recuperação da referida vegetação em locais onde foram retiradas e promover
acessos à praia através de passarelas suspensas de madeira , evitando a retirada do tapete
herbáceo dos cordões arenosos ou dunas frontais, bem como a alteração da morfologia do perfil
praial.
Os recifes de coral são alvo de intensas ações antrópicas como o pisoteio, e a pesca de
polvos e de pequenos organismos marinhos. Recomenda-se que seja promovido uma divulgação
“in loco” com banhistas e turistas e pescadores, quanto a fragilidade, e a importância ambiental e
socioeconômica desses ambientes. Promover curso de educação ambiental com conduta
consciente em ambientes recifais, bem como definir através de estudos, áreas fechadas em bancos
de corais onde deve ser proibida a pesca, ou qualquer outra atividade que gere impacto negativo,
objetivando a proteção e manutenção dos estoques pesqueiros de bancos de corais e algas
adjacentes.
Também foi observada a pesca com rede de malha fina, na embocadura do rio Sapucaí. A
referida prática torna-se danosa uma vez que retém peixes pequenos, sem que possa desenvolver
seu ciclo reprodutivo. Sendo o foz deste rio inserido na APA Federal Costa dos Corais, a pesca
ainda possui um agravante maior. A ação imediata a ser desenvolvida

é intensificar a

fiscalização e articular junto com as colônias de pesca, processos de educação ambiental e
conscientização dos seus associados, quanto aos riscos provocados por essa prática de pesca.
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As edificações construídas de forma irregular em áreas de praia, ou de pós praia, como
bares , barracas, pavimentações de pisos, residências, etc, devem ser retiradas. A prefeitura
deverá através da implantação de proposta urbanística estudar a possibilidade de relocação desses
equipamentos. A elaboração dessa proposta urbanística deverá ser feita de forma participativa, de
conformidade com as necessidades da população, contemplando de forma ordenada a
implantação dos referidos equipamentos comerciais, equipamentos de lazer, de apoio à pesca e
outros, devidamente licenciado pelos órgãos ambientais competentes.
Foi observada lançamento de resíduos sólidos na foz do Rio Caxéu. A ação proposta é
promover educação ambiental às famílias que moram próximas as suas margens e ao longo do
seu curso, promover palestras em escolas e dias de campo para limpeza dos manguezais. Evitar a
ação de ambulantes nestes locais de grande fragilidade, devendo ser relocados

para áreas

predefinidas pela prefeitura.
Por estar a uma distância de aproximadamente 2.000m do mar, o lixão do município
interfere nos padrões físico-químicos e bacteriológicos do Rio Caxéu, já tendo sido diagnosticada
a presença de chorume em suas água. Com a proposta de adequação dos consórcios municipais
de resíduos sólidos para a região metropolitana, onde o Município de Paripueira é partícipe,
Paripueira terá que, por época da operação da unidade de aterro sanitário, desativar o referido
vasadouro público e apenas licenciar área de transbordo e de separação do lixo urbano.
As embarcações que infringem a Resolução CEPRAM 04/96, que

promove o

ordenamento do tráfego marítimo, cuja finalidade é evitar o conflito das embarcações entre si,
acidentes com banhistas e proteção ao Peixe Boi Marinho, mamífero aquático ameaçado de
extinção, deverão ser alvo de uma fiscalização efetiva pelo IMA e pela Prefeitura.
O avanço de cercas e muros de residências e de “Condomínios” sobre as áreas de
vegetação de nativa e de praia deve ser contida com a retirada e recuo das cercas e muros ao
limite original do terreno das referidas residências.
Devido ao avanço do nível do mar em vários trechos da orla foram observadas edificações
de obras de contenção distintas, antigas e construídas em períodos diferentes, ao longo do pós
praia. Torna-se necessária a readequação das obras de contenção com licenciamento ambiental,
observando estudos ambientais, adequação às condições paisagísticas, facilitando o acesso à
praia, promovendo a dissipação da energia do mar e o aporte de sedimentos.
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Observa-se que grande parte das residências despejam

resíduos sanitários em valas

absorventes, o que contamina o lençol freático e consequentemente o mar, tornando-se necessário
que seja implantado o sistema de esgotamento sanitário do município, assim como faz-se
necessário a melhoria na coleta de lixo da praia, promover educação ambiental a todos os níveis e
disponibilizar informações referentes aos horários da coleta do lixo e a colocação de lixeiras nas
praias.
A poluição sonora trazendo desconforto para quem usa os espaços públicos de lazer, é
provocado pelo uso abusivo de carros de som ou até mesmo por residências, tornando-se mais
ostensivo em períodos de férias escolares, eventos públicos como: festa da padroeira da cidade e
carnaval, quando veículos trafegam com equipamentos de som em níveis acima do recomendado
por lei, necessitando de uma fiscalização mais efetiva por parte da prefeitura, IMA e Polícia
Militar.
A seguir são apresentados os principais problemas identificados por trecho de orla e as
medidas estratégicas para solucioná-los:

PROBLEMAS
UNIDADE - 1

TRECHO - 1

Ações e medidas (linhas
de ação)

Finalidade

O QUE FAZER?

POR QUE FAZER?

Duração da
atividade

Responsável

QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ
ENVOLVIDO?

1. Esgotos em -Identificar e notificar a
galeria de drenagem origem das fontes
pluvial;
poluidoras.

-Evitar a “língua
negra” na praia.

-Tamponamento
imediato.

2. Regeneração da -Recompor a vegetação
vegetação de praia nativa;
(campinhos);
-Elaboração e
implantação de proposta
de urbanização

-Requalificar
ambientalmente a
área;

-Início imediato

3. Tráfego de
-Sinalização vertical
veículos
proibindo o tráfego.
automotores em área
-Fechamento físico dos
de praia;

-Evitar acidentes;

Secretarias Municipais de
Saúde, Turismo e Meio
Ambiente (SETURAM) e
-Evitar problemas de -2 anos (máx.) para
Planejamento e Obras;
estações de
-Tamponamento e
saúde pública e o
tratamento.
posterior construção das impacto sobre o
-IMA;
estações de tratamento de ambiente recifal.
efluentes.
.
OBS: Meios alternativos
de identificação do agente
poluidor.

Ação continuada

SETURAM, Secretaria de
Educação, esporte e lazer.
SPU

-Implantar áreas de
lazer para a
população.
-Início imediato

-Evitar a degradação Ação continuada
da vegetação, a
compactação da areia

Prefeitura, Polícia militar e
Batalhão de Polícia
Ambiental - BPA IMA,
SPU
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acessos para veículos;

e a destruição da
microfauna local

-Estabelecimento de
acessos específicos para -Destruição de
embarcações de lazer e possíveis ninhos de
pesca para fiscalização tartarugas
nos períodos de maior
fluxo populacional.
4.Retirar edificações -Retirada de edificações Para ordenação da
irregulares (quatro irregulares.
urbanização da orla.
barracas, peixaria,
barraca peixe boi

PROBLEMAS Ações e medidas (linhas de
UNIDADE - 1
ação)
TRECHO - 2
O QUE FAZER?

Finalidade

-Início imediato
Até 1 ano

Prefeitura, SPU, GERCO,
Comerciante locais, Colônia
de pescadores e Comitê
Gestor

Duração da atividade

Responsável

QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

POR QUE FAZER?
1. Presença de Identificar o agente
-Incentivo ao
Lixo no Mangue poluidor; Sinalização
turismo;
do rio Sauaçuí; educativa; Colocação de
-manutenção dos
coletores de lixo; Coleta
recifes, do
frequente do lixo trazido
manguezal e
pela maré; Educação
fauna
ambiental e Fiscalização
associada.
dos estabelecimentos ao
longo do Rio.

-1 mês (agente
poluidor);
-Sinalização e
coletores (2 meses –
antes da temporada)
-Fiscalização e
educação (imediata
e constante)

2.Embarcações -Colocação de bóias;
-Evitar acidentes; -Início imediato
que infringem a
Ação continuada
-Sinalização dos canais -Evitar danos a
Resolução
de navegação.
fauna residente.
CEPRAM 04/96.
-Fiscalização constante.
3. Presença de -Cadastramento,
comércio
capacitação e
informal
fiscalização.
indisciplinado
-Promover educação
ambiental

Prefeitura, secretarias, ASCOPA,
Colônia de pesca, ong’s,
comerciantes locais, IMA.

-Evitar excesso de 60 dias
comerciantes;
-Promover a
limpeza da Praia

4. Falta de -Retirada imediata da
-Garantir à
-Início imediato
acessos à praia e cancela,
população o
Ação continuada
ao rio (Atlântico
livre acesso às
-Elaboração e implantação
Norte);
praias e ao rio
de Plano de Acessos
viários

IMA, , Prefeitura, Capitania dos
Portos, Centro Mamíferos
Aquaticos-Projeto Peixe Boi.

Prefeitura, SEBRAE, Secretaria
de estado de Turismo, APL Costa
dos Corais/AB VILA

Prefeitura, IMA, SPU

5. Avanço de -Fazer recuar as cercas e -Garantir o uso
Imediato a 90 dias Prefeitura, SPU,
lotes em área de os muros aos limites
adequado das áreas (Max.)
uso comum. oficiais dos terrenos;
públicas;
-Fiscalizar a área.

-Evitar novas
invasões.
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PROBLEMAS Ações e medidas (linhas de
UNIDADE - 2
ação)
TRECHO - 1
O QUE FAZER?

Finalidade

Duração da atividade

Responsável

POR QUE
FAZER?

QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

1 Presença de -Coleta regular do lixo;
Lixo na praia
-Colocação de lixeiras;

Proporcionar a
melhoria da
qualidade
ambiental e o
-Promover educação
visual da praia
ambiental com os
proprietários das barracas; tornando-a mais
atrativa e limpa
-Elaborar o Plano
Municipal de Resíduos
Sólidos

2.Processo
erosivo;

-Adequação e
licenciamento das obras
de contenção

-Evitar a erosão e 1 ano
garantir a
qualidade
ambiental

3. Supressão da -Recompor a vegetação -Garanti r a
nativa;
vegetação
qualidade
fixadora de
ambiental;
-Elaboração e implantação
areia.
de proposta de
-Evitar erosão.
urbanização
4.Ocupação
-Retirar das ocupações
desordenada de irregulares;
bares e
-Recompor as áreas
barracas,
degradadas;
equipamentos de
-Implantar projeto de
turismo e lazer
urbanização
em áreas
públicas e de
APP

Imediata e contínua Prefeitura,.SETUMA

Ação Imediata e
contínua.

-Garantir o
-Início imediato
ordenamento e a
Ação continuada
qualidade
ambiental da orla e
das áreas públicas;

, SETUMA, SPU, IMA,
Secretaria de infra-estrutura de
Paripueira
SETUMA, IMA, IBAMA e
comunidade.SPU

Prefeitura de Paripueira
(SEINFRA,SETUMA);; SPU;
MP.

-Proporcionar
local de lazer e
integração coletiva
entre os moradores
e seus visitantes.

5. Privatização -Retirar os equipamentos -Garantir o livre
de áreas públicas e as cercas que impedem o acesso à praia
com fechamento acesso público;
de acessos à
-Elaboração e implantação
praia
de Plano de Acessos
viários

-Início imediato
Ação continuada

Prefeitura Paripueira, (SETUMA,
, SEINFRA);; SPU;
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PROBLEMAS
UNIDADE - 2
TRECHO- 2

Ações e medidas (linhas de
Finalidade
Duração da atividade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE FAZER? QUANTO TEMPO?

Responsável
QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

1-Poluição
sonora;

Fiscalização

Evitar o
desconforto,
incômodo sonoro

Ação contínua

IMA, Polícia Militar, Prefeitura

2-Trafego de
veículos automotores em área
de praia

Idem UP 1.1

Idem UP 1.1

Idem UP 1.1

Idem UP 1.1

3- Presença de
lixo na praia

Idem UP2. 1

Idem UP2. 1

Idem UP2. 1

Idem UP2. 1

4. Ausência de
Implantar sistema de -Evitar a
2 anos
rede coletora de esgotamento sanitário do realização de
esgoto
município
obras alternativas
e inadequadas de
saneamento
básico,
desaguando no
mar e acarretando
problemas para
área costeira
5.Supressão da Remoção das edificações -Garantir a
-Início imediato

Prefeitura, IMA,

vegetação

SPU,

irregulares, barracas e

fixadora de areia base de cimento ;

qualidade

Ação continuada

Prefeitura, IMA, SPU, SETUMA,
Companhia de Saneamento de
Alagoas (CASAL); Ministério das
Cidades

ambiental

Recomposição da
vegetação

6. Residências

-Retirar equipamentos e

com avanço em cercas e muros que
área de uso
comum e
impedindo o
acesso à praia

-Garantir o acesso -Início imediato
público às áreas de Ação continuada

impedem o acesso público uso comum

Prefeitura;
,SETUMA;
SPU;
SEINFRA/Paripueira;
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PROBLEMAS
UNIDADE - 2
TRECHO 3

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

1.Lançamento de -Implantar o sistema de
esgotamento sanitário do
esgoto e
chorume no rio município;
Caxéu
-Monitoramento do
escoamento do chorume
do lixão;

Duração da atividade Responsável
QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

-Garantir a
2 anos
qualidade
ambiental e a
balneabilidade das
praias e do rio

Prefeitura, IMA, , SETUMA,
CASAL

-Implementar o aterro
sanitário do Município
2. Processo de -Recomposição e
-Evitar processos -Início imediato
erosão na faixa manutenção da vegetação erosivos;
Ação continuada
de praia e na foz fixadora de areia;
do rio Caxéu
-Conter ocupação urbana
3. Construção -Retirar construções
-Garantir o acesso -Início imediato
irregular e irregulares. Recuar as
público à praia; e o
Ação continuada
invasão na faixa cercas que invadem a
uso adequado das
de praia.
faixa de praia e que
áreas públicas
impedem o acesso público

PROBLEMAS Ações e medidas (linhas de
UNIDADE - 3
ação)
TRECHO - 1
O QUE FAZER?

1. Retirada da
vegetação de
praia

Recompor a vegetação
nativa.

Finalidade

Duração da atividade

POR QUE
FAZER?

QUANTO TEMPO?

Para evitar
processos de
erosão

2. Pisoteio dos Fiscalização
Proteção da
recifes de coral.
biodiversidade
Fazer cumprir a legislação
marinha local
ambiental
3. Obra de
Contenção sem
autorização do
órgão ambiental
competente e da
SPU

Avaliação dos órgãos
ambientais para
ordenamento e
licenciamento

4. Quiosques emRetirar os quiosques;
área de uso
comum (praia)
5. Muros e
cercas de
residências

SETUMA;SPU, IMA;
Secretaria de Infraestrutura de
Paripueira
PrefeituraSETUMA, SPU,
Secretaria de Infraestrutura de
Paripueira; MP.

Responsável

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?
06 meses

Prefeitura, IMA, ICMBio.

-Início imediato

IMA, ICMBio, Prefeitura

Ação continuada

Reconstruir o
-Início imediato
perfil morfológico
Ação continuada
e a paisagem
natural da praia

IMA, ICMBio, Prefeitura e,SPU.

Ordenamento da
área de praia

SPU, Prefeitura, MP, IMA,
ICMBio,.

06 meses

Retirar cercas e
Desobstrução da -Início imediato
edificações que invadiram área de uso comum
Ação continuada
áreas de uso comum
e do acesso à praia

SPU, Prefeitura, IMA, ICMBio
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invadindo áreas
de uso comum
4- Falta
Sinalização da
presença do
peixe boi

Implantar sinalização
Proteger o Peixe
marítima e terrestre da
Boi
presença do peixe-boi em
toda a UP-3

-Início imediato

Prefeitura

Ação continuada

Projeto Peixe Boi

PROBLEMAS
UNIDADE - 3
TRECHO- 2

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

Duração da atividade Responsável

1. Obra de
Contenção sem
autorização do
órgão ambiental
competente e da
SPU

Avaliação dos órgãos
ambientais para
ordenamento e
licenciamento

Readequar as
-Início imediato
obras ao perfil
Ação continuada
morfológico e
à paisagem
natural da
praia

IMA, ICMBio, Prefeitura e,SPU.

2, Residências
em área de uso
comum com
fechamento de
acesso público

Recuar muros e cercas
para o limite do lote;

Garantir o acesso à -Início imediato
população e dar o
Ação continuada
uso adequado às
áreas públicas

IMA, ICMBio, Prefeitura e ,SPU

QUANTO TEMPO? QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

Abrir acesso público à
praia

3. Pisoteio dos Fiscalização
Proteção da
recifes de coral.
biodiversidade
Fazer cumprir a legislação
marinha local
ambiental

Imediato-Início
imediato

PROBLEMAS
UNIDADE - 3
TRECHO- 3

Duração da atividade Responsável

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

Ação continuada

QUANTO TEMPO? QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

1. Falta de
Elaborar e implementar Garantir o acesso 1 ano
acessos públicos projeto urbanístico e plano público à praia
à praia
de acessos públicos à
praia

PROBLEMAS
UNIDADE - 3
TRECHO - 4

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

IMA, ICMBio, Prefeitura

Prefeitura, SPU

Duração da atividade Responsável
QUANTO TEMPO? QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

1. Falta de
Elaborar e implementar Garantir o acesso 1 ano
acessos públicos projeto urbanístico e plano público à praia
à praia
de acessos públicos à
praia

Prefeitura, SPU

2. Exploração

IMA, ICMBio, Prefeitura e

Educação ambiental

Geração de renda, -Início imediato
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econômica,
utilização da
fauna estuarina
para captura de
crustáceos (Xié),
para pesca do
siri, (trecho 4);
3. Lixo trazido
pelo rio Caxéu

-Identificar fonte;
-Limpeza da praia;
-Educação ambiental;

educação e
conscientização
ambiental

Ação continuada

ONG’s

-Promover a a
balneabilidade e
limpeza das
praias e do rio

-Imediato e continuo -Prefeitura; IMA;
ICMBio

-Reciclagem do lixo;
-Envolver associação de
catadores

PROBLEMAS
UNIDADE – 4
TRECHO - 1

1.Pesca
Predatória;

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

Fiscalização, ações
educativas na foz do
Sapucaí, sinalização,
trabalho educativo

Duração da atividade Responsável
QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

Proteção ao peixe -Início imediato
boi e ecossistemas.
Ação continuada

2. Embarcações Fiscalização, educação e Proteção ao peixe -Início imediato
a motor no rio e sinalização
boi e ecossistemas,
Ação continuada
no mar;
3. Presença de Limpeza da praia,
lixo na praia;
educação ambiental;
Colocação de lixeiras

Federação e colônia de
pescadores, ICMBIO, Prefeitura,
IBAMA e IMA. Capitania dos
Portos, Policia Militar (PM)

Manter a qualidade Continua e imediata. Prefeitura, IMA, ICMBIO, Sec.
ambiental e a
Mun. de educação.
balneabilidade das
praias e do rio

4. Tráfego de
-Sinalização vertical
veículos
proibindo o tráfego.
automotores em
-Fechamento físico dos
área de praia;
acessos para veículos

-Evitar acidentes e -Imediatamente
a degradação da Monitoramento
contínuo.
vegetação,
compactação da
areia e a destruição
da microfauna
-Estabelecimento de
acessos específicos para local; Destruição
de possíveis ninhos
embarcações de lazer e
pesca com fiscalização na de tartarugas
alta estação.

PROBLEMAS
UNIDADE - 4
TRECHO - 2

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)

1. Destruição
do berma e da

-Implantar os acessos à -Recompor
praia através de pontes do
vegetação

O QUE FAZER?

Federação e colônia de
pescadores, ICMBIO, Prefeitura e
IBAMA. Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA)

Prefeitura, Polícia militar e,
Comerciantes locais, IMA. SPU

Duração da atividade Responsável

POR QUE FAZER? QUANTO TEMPO?

-Início imediato

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

IMA, ICMBIO, Prefeitura, SPU e
IBAMA,Policia Militar (PM).
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salsa de praia
com passagem
de pedestre e
veículos;

tipo palafita

nativa para
Ação continuada
evitar processo
de erosão.

2. Presença de -Recompor a vegetação
espécies
nativa
vegetais,
Exóticas;

-Manter a
-Início imediato
qualidade
Ação continuada
ambiental e para
evitar processo de
erosão.

3. Presença de -Limpeza da praia,
Resíduos sólidos educação ambiental;
na praia;
Colocação de lixeiras

-Manter a
Continua e imediata. Prefeitura, IMA, ICMBIO, Sec.
qualidade
Mun. de Educação.
ambiental e a
balneabilidade das
praias e do rio

4. Transito de Idem UP4-1
automóveis na
praia.

Idem UP4-1

Idem UP4-1

IMA, ICMBIO, Prefeitura, SPU e
IBAMA.

Idem UP4-1

5. . Embarcação -Fiscalização, educação e -Proteção ao peixe -Início imediato
a motor no rio e sinalização
boi e ecossistemas,
Ação continuada
no mar.
Resolução
CEPRAM 04/96.

Federação e colônia de
pescadores, ICMBIO, Prefeitura,
IBAMA e IMA.PM

6. Falta de
-Definir e implantar
acesso público à acessos públicos a praia
praia.
em todos os trechos

Prefeitura,IBAMA, ICMBIO e
SPU.

-Garantir o acesso -Início imediato
público à praia
Ação continuada

PROBLEMAS
UNIDADE – 4
TRECHO - 3

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

Duração da atividade Responsável

1. Destruição
do berma e da
salsa de praia
com passagem
de pedestre e
veículos;

-Implantar os acessos à -Recompor
-Início imediato
praia através de pontes do vegetação nativa
Ação continuada
tipo palafita
para evitar erosão.

QUANTO TEMPO? QUEM ESTÁ ENVOLVIDO?

Ima, ICMBIO, Prefeitura, SPU e
IBAMA.

2. Presença de -Recompor a vegetação
espécies vegetais nativa
exógenas;

-Manter a
-Início imediato
qualidade
Ação continuada
ambiental e para
evitar processo de
erosão.

3. Presença de -Limpeza da praia,
Resíduos Sólidos educação ambiental;
na praia;
Colocação de lixeiras

-Manter a
Contínua e imediata. Prefeitura, IMA, ICMBIO, Sec.
qualidade
Mun. de educação.
ambiental e a
balneabilidade das
praias e do Rio

4. Trânsito de Idem UP4-1
automóveis na
praia.

Idem UP4-1

Idem UP4-1

Ima, ICMBIO, Prefeitura, Spu e
IBAMA.

Idem UP4-1
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5. Embarcação Fiscalização, educação e Proteção ao peixe -Início imediato
a motor no rio e sinalização
boi e
Ação continuada
no mar.
ecossistemas,
Resolução
CEPRAM
04/96.
6. Falta de
Elaborar e implementar Garantir o acesso 1 ano

Federação e colônia de
pescadores, ICMBIO, Prefeitura,
IBAMA e IMA.

Prefeitura, ,SPU.

acessos públicos projeto urbanístico e plano público à praia
à praia

de acessos públicos à
praia

PROBLEMAS
UNIDADE - 4
TRECHO - 4

Ações e medidas (linhas de Finalidade
ação)
O QUE FAZER?
POR QUE
FAZER?

1. Presença de -Limpeza da praia,

QUANTO TEMPO?

QUEM ESTÁ ENVOLVIDO ?

Manter a qualidade -Início imediato

Resíduos Sólidos educação ambiental;

ambiental e a

na praia;

balneabilidade

-Colocação de lixeiras

Duração da atividade Responsável

Prefeitura, IMA, ICMBIO, Sec.

Ação continuada.

Mun. de Educação.

Idem UP4-1

Idem UP4-1

das praias e do
rio
2.

Transito de Idem UP4-1

Idem UP4-1

automóveis na
praia.
3 . Embarcação Fiscalização, educação e Proteção ao peixe -Início imediato
a motor no rio e sinalização
boi e ecossistemas, Ação continuada
Resolução

no mar.

Federação e colônia de
pescadores, ICMBIO, Prefeitura,
IBAMA e IMA.

CEPRAM 04/96.
4 Falta de

Elaborar e implementar

Garantir o acesso 1 ano

Prefeitura,

acessos públicos projeto urbanístico e plano público à praia
à praia

de acessos públicos à
praia

4- Falta

Implantar sinalização

Proteger o Peixe

Sinalização da

marítima e terrestre da

Boi

presença do

presença do Peixe-Boi em

peixe boi

toda a UP-4

-Início imediato
Ação continuada

Prefeitura
Projeto Peixe Boi
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7- SUBSÍDOS E MEIOS EXISTENTES
7.1– Base Legal existente que permita implementar as ações normativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constituição Federal/88, Art. 225;
Lei Federal 6.938/81, Política Nacional de Meio Ambiente;
Decreto-lei nº 9.760/46, dispõe sobre os bens imóveis da União;
Lei 9.636/98, dispõe sobre a regularização, administração aforamento e alienação
de bens imóveis de domínio da União;
Decreto nº 3.725/2001, regulamenta a Lei 9.636/98;
Lei Federal 7.661/88, institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
Decreto Federal 5.300/2004, Regulamenta a Lei 7.661/88 e dispõe sobre regras de
uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima;
Lei das Águas, Lei 9.433/97;
Lei Federal 4.771/65, Código Florestal Brasileiro;
Lei 6.766/79, Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano;
Lei Federal 10.257/2001, Estatuto das Cidades;
Decreto Federal de 23 de outubro de 1997, Cria a APA Costa dos Corais
Decreto Estadual nº 4.098/09, Cria a Coordenação Estadual do Projeto Orla e a
Comissão Técnica Estadual – CTE;
Decreto Municipal nº 12/93, cria o Parque Municipal Marinho de Paripueira;
Código de Postura Municipal, LEI Nº 104 de 04 de dezembro de 2001.
Lei de Crimes Ambientais lei federal nº 9.605/98.
Lei
Estadual
nº
6.787/06,
procedimento
administrativo
para
licenciamento.Resolução CEPRAM nº 04/96.

7.2- Base Institucional Local para implementar as ações previstas
Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
Secretaria de Infraestrutura Obras?
Secretaria de Educação
Secretaria de Saúde
Ong’s:
Movimento pela Vida
Salsa de Praia
Mammalia
Afotur
Abevila
Instituições de Classes:
Associação Comercial
Colônia de Pescadores Z-21
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
Moradores locais.
7.3 -Fóruns de decisão existentes no Município
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Câmara Municipal
Comitê Gestor Municipal da Orla
Conselho de Agricultura Urbana e Peri-urbana
Conselho de Saúde
Conselho de Educação
Conselho de Assistência Social
Conselho da Criança e do Adolescente
7.4- Instrumentos gerenciais e normativos locais existentes
Decreto Municipal nº 12/93, cria o Parque Municipal Marinho de Paripueira;
Código de Postura Municipal, LEI Nº 104 de 04 de dezembro de 2001.

7.5 Material técnico – científico disponível ( Referências Bibliográficas)
Diagnóstico ambiental de parte da planície costeira dos Municípios de Paripueira
e Barra de Santo Antônio, (João Lessa ,2004).
Diagnóstico ambiental com ordenamento para o turismo sustentável na piscina
natural da Pedra Podre, Paripueira – Alagoas (João Lessa, 2009)
Diagnóstico do Município de Paripueira – (CPRM/MME ,2005)
8. CRONOGRAMA GERAL
Os quadros abaixo apresentam o cronograma geral de trabalho do Plano de Gestão
Integrada da Orla do Município de Paripueira/AL.
Ações
Gerais

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Todas as unidades
1. Elaboração e implementação do
Plano Diretor Urbano do Município

x x X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x

x

2.Elaboração e implementação dos
Códigos de Urbanismo e Edificações
do Município
3.Elaboração e implementação do
Plano Municipal de Resíduos Sólidos
4. .Elaboração e implementação do
Plano Municipal de Acessos
Viários

x x x x x x x x x X x x
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UNIDADE PAISAGÍSTICA 1
Ações
Unidade Paisagística I

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia C. Brava – trecho 1
1. Esgotos em galeria de drenagem
pluvial;

x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x

x

2. Regeneração e manutenção da
vegetação de praia

x

Ação contínua

x

Ação contínua

3. Proibir veículos automotores em
área de praia;
4. Retirar edificações irregulares (
quatro barracas, peixaria, barraca
peixe boi

Ações
Unidade Paisagística I

x x x x x x

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia C. Brava – trecho 2
1.Presença de Lixo no Mangue do rio
Sauaçuí;

x

Ação contínua

x

Ação contínua

2.Embarcações que infringem a
Resolução CEPRAM 04/96.

3. Ordenamento do comércio informal x x
4. Definição e abertura de acessos à
praia e ao rio (Atlântico Norte);

x x x x x x

5. Remoção das cercas e muros em
área de uso comum.

x x x x x x

Ação contínua

68

UNIDADE PAISAGÍSTICA 2
Ações
Unidade Paisagística 2

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia de Paripueira – trecho 1
1 Limpeza das praias

x

Ação contínua

2. Adequação e licenciamento das

x x x x x x x x x x x x

obras de contenção
3.Recompor a vegetação nativa;
Elaboração e implantação de proposta
de urbanização
4.Retirar das ocupações irregulares;
Recompor as áreas degradadas;
Implantar projeto de urbanização
5. Definição e abertura de acessos à
praia e ao rio (Atlântico Norte);
6. Remoção das cercas e muros em

x

Ação contínua

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x

x x x x x x
x x x x x x

área de uso comum.

Ações
Unidade Paisagística 2

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia de Paripueira – trecho 2
1.Fiscalização dos carros de som e
demais fontes sonora
2. Limpeza das praias

x

Ação contínua

x

Ação contínua

x

Ação contínua

3.Proibir veículos automotores em
área de praia;
4.Implantar sistema de esgotamento
sanitário do município

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

5.Remoção das edificações
irregulares, barracas e base de

x x x x x x

cimento; recomposição da vegetação
6.Retirar equipamentos e cercas que
impedem o acesso público

x x x x x x

x
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Ações
Unidade Paisagística 2

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia de Paripueira – trecho 3
1.Implantar sistema de esgotamento
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

sanitário do município

x

2.Recomposição e manutenção da
x

vegetação fixadora de areia;

Ação contínua

3.Remoção das edificações
irregulares, barracas e base de

x x x x x x

cimento; recomposição da vegetação

UNIDADE PAISAGÍSTICA 3
Ações
Unidade Paisagística 3

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia do Sonho Verde – trecho 1
1.Recomposição e manutenção da
x

vegetação fixadora de areia;

Ação contínua

2.Remoção das edificações, barracas
x x x x x x

e cercas irregulars
3.Fiscalização e educação ambiental

x

Proteção aos recifes de coral

Ação contínua

4.Adequação e licenciamento das
x x x x x x x x x x x x

obras de contenção
5.Implantação

de

sinalização

marítima e terrestre devido a presença x
do peixe-boi

Ações
Unidade Paisagística 3

Ação contínua

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia do Sonho Verde – trecho 2
1.Remoção das edificações e cercas
irregulares
2.Fiscalização e educação ambiental

x x x x x x
x

Ação contínua
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Proteção aos recifes de coral
3.Adequação e licenciamento das
x x x x x x x x x x x x

obras de contenção
4.Implantação

de

sinalização

marítima e terrestre devido a presença x
do peixe-boi

Ações
Unidade Paisagística 3

Ação contínua

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia C. Brava – trecho 3
1. Definição e abertura de acessos à
x x x x x x

praia

Ações
Unidade Paisagística 3

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia C. Brava – trecho 4
1. Promover a

a balneabilidade e

limpeza das praias e do rio

x

Ação contínua

2. Definição e abertura de acessos à
praia

x x x x x x

UNIDADE PAISAGÍSTICA 4
Ações
Unidade Paisagística 4

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia do Sonho Verde – trecho 1
Fiscalização da pesca predatória,
ações educativas na foz do Sapucaí,

x

Ação contínua

x

Ação contínua

x

Ação contínua

sinalização, trabalho educativo
Fiscalização das embarcações,
educação ambiental e sinalização
Limpeza da praia, educação
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ambiental;
Colocação de lixeiras
-Sinalização vertical sobre a proibição
do tráfego. -Fechamento dos acessos
para veículos com marcadores físicos;
-Estabelecimento de acessos
específicos para embarcações de lazer

x

Ação contínua

e pesca fiscalizados nos períodos de
maior fluxo populacional (feriados,
carnaval etc...)

Ações
Unidade Paisagística 4

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Praia Sonho Verde – trecho 2
Implantar os acessos de pedestres à
praia através de pontes do tipo x
palafita

Ação contínua

Recompor a vegetação nativa

x

Ação contínua

x

Ação contínua

acessos x

Ação contínua

Limpeza da praia, educação
ambiental;
Colocação de lixeiras
Sinalização

vertical

proibindo

o

tráfego. -Fechamento dos acessos
para veículos com marcadores físicos;
-Estabelecimento

de

específicos para embarcações de lazer
e pesca com fiscalização

na alta

temporada e feriados.
Fiscalização das embarcações,
educação ambiental e sinalização

x

Ação contínua

Definir e implantar acessos públicos a
praia. Abrir os que estão privatizados

Ações
Unidade Paisagística 4

x x x x x x x

MESES
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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Praia Sonho Verde – trechos 3 e 4
Implantar os acessos de pedestres à
praia através de pontes do tipo x
palafita

Ação contínua

Recompor a vegetação nativa

x

Ação contínua

x

Ação contínua

x

Ação contínua

x

Ação contínua

Limpeza da praia, educação
ambiental;
Colocação de lixeiras
Sinalização vertical sobre a proibição
do tráfego. -Fechamento dos acessos
para veículos com marcadores físicos;
-Estabelecimento

de

acessos

específicos para embarcações de lazer
e pesca fiscalizados nos períodos de
maior fluxo populacional (feriados,
carnaval etc...)
Fiscalização das embarcações,
educação ambiental e sinalização
Definir e implantar acessos públicos a
praia. Abrir os que estão privatizados

x x x x x x

9 - ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO
9.1– Formas de legitimação do plano
Esse Plano de Gestão foi construído em reuniões e oficinas realizadas no Município com a
participação dos representantes dos diversos setores atuantes na orla, Poderes Públicos
Municipal, Estadual e Federal e demais interessados.
A apresentação e legitimação deste Plano de Gestão será realizada em Audiência Pública
de forma participativa , envolvendo

os representantes dos setores produtivos da orla e a

população.
9.2- Formação do Comitê Gestor
Para um maior envolvimento da sociedade na implementação desse plano de intervenção
será formado o Comitê Gestor da Orla .Este terá por base as Associações e Organizações
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diretamente ligadas aos problemas da Orla, além de representantes dos órgãos públicos
municipais envolvidos com a questão. A composição proposta para esse Comitê é a seguinte:
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS (06):
Órgãos de Meio Ambiente: ICMBio (Federal);IMA/SEMARH( Estadual); SETRAM (
Municipal/Estadual).
Órgão de Turismo: SETUR(Estadual)
Saúde/Educação: Secretaria Municipal de Saúde/Educação
Infra-estrutura:Secretaria Municipal de Infra-estruturara
INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA (06):
ONGs:
Fundação Mamíferos Aquáticos (IBVM (Meio Ambiente)
AFOTUR / ABVILA(Turismo)
ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA:
Colônia de Pescadores- Z-21/FEPEAL
ASPRORNORTE
EMPRESÁRIOS DE TURISMO ( Hotéis, Bares e restaurantes):
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL
COMUNIDADE TÉCNICA:
UFAL
O Regulamento (regimento interno) do Comitê Gestor do Projeto Orla no Município de
Paripueira deverá ser definido na primeira reunião após a posse de seus membros e a sua
formalização.
O Comitê Gestor deverá ter como atribuições:
I - Divulgar o Projeto de Gestão Integrada da Orla de Paripueira;
II - Disponibilizar, através da internet e na sede do Comitê, as atas e deliberações das reuniões;
III - Promover ações de diagnóstico e efetivação de programas, projetos paisagísticos e medidas
de melhoria da qualidade sócio-ambiental da orla marítima;
IV - Discutir os problemas e o conjunto de ações adequadas relativamente à orla do Município;
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V - Estabelecer as prioridades de intervenção;
VI - Acompanhar a elaboração de estudos e projetos executivos;
VII - Legitimar, junto a população, as ações do Plano de Gestão Integrada por meio de audiências
públicas, reuniões, seminários e capacitações;
VIII - Mobilizar as comunidades envolvidas;
IX - Articular as políticas públicas desenvolvidas no contexto da orla;
X - Acompanhar a implantação do Plano de Gestão Integrada da Orla a partir dos relatórios
elaborados pela Coordenação Municipal de Projetos;
XI - Monitorar, fiscalizar e avaliar as ações executivas desenvolvidas;
XII - Revisar o Plano de Gestão Integrada da Orla;
XIII - Encaminhar todas as atribuições, diretrizes e estratégias do Plano de Gestão Integrada com
ampla participação dos entes federais e da sociedade civil organizada e de acordo com a
legislação pertinente.

9.3- Estratégia de acompanhamento e avaliação
9.3.1- Monitoramento
O monitoramento dos resultados produzidos pelas ações do Plano na evolução dos
indicadores de qualidade ambiental propostos pelo Manual de Gestão do Projeto Orla e das
condições de ocupação e uso da orla será feito pelo Comitê Gestor com base nas informações
existentes e legislação urbanística e ambiental em vigor.
Além dos critérios citados, serão elaboradas pesquisas e outras formas alternativas de se
obter informações complementares necessárias ao processo de gestão e monitoramento do Plano
de Intervenção do Projeto Orla, tais como:
- Elaboração do plano Diretor Urbano e códigos de Urbanismo e Obras do Município de
Paripueira;
- Elaboração de questionário de satisfação a ser aplicado em hotéis, pousadas e restaurantes;
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- Elaboração de questionário de satisfação a ser aplicado nas associações comunitárias,
instituições religiosas e escolas, para fomentar debates e seminários com a participação da
comunidade;
-Monitoramento e fiscalização do licenciamento de empreendimentos e construções isoladas na
orla do Município;
-Avaliação e acompanhamento da implantação do projeto urbanístico na orla, a ser elaborado
com base nas ações do Projeto Orla;
-Monitoramento do uso e ocupação das áreas públicas do trecho de interesse do Projeto Orla,
através de acervo fotográfico e relatórios;
- Firmar convênios com universidades e ONGs para acompanhar a evolução dos impactos de
ações antrópicas nos ecossistemas costeiros, monitoramento das áreas de desova de tartarugas
marinhas e de proteção ao peixe boi.
9.3.2- Sistemática de Acompanhamento, Avaliação e Revisão do Plano
O Comitê Gestor da Orla ficará encarregado de acompanhar a implementação das ações
do Plano, coordenando também os trabalhos de avaliação e revisão. O

Comitê Gestor

estabelecerá a periodicidade da elaboração de relatórios padronizados de acompanhamento para
as ações, onde devem estar expostos o escopo da ação avaliada, seu andamento, informações
sobre os responsáveis por sua implementação, sua conclusão total ou parcial e os motivos de
eventuais atrasos ou reformulações.
A avaliação e Revisão do Plano de Intervenção será realizada semestralmente através de
relatório elaborado pelo Comitê Gestor. Deverá ser contemplado o andamento geral dos trabalhos
considerando os relatórios de acompanhamento apresentando os resultados obtidos e as
dificuldades encontradas, visando identificar os ajustes necessários para superação dos problemas
e agilizar a execução geral do Plano.
O relatório de avaliação deverá ser encaminhado à Coordenação Estadual do Projeto Orla
para apreciação, permitindo a divulgação e o intercâmbio de experiências.
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A Revisão do Plano , será feita em prazo definido pelo Comitê Gestor com base nas
avaliações efetuadas, com participação da Coordenação Estadual, realização de

audiência

pública com a participação efetiva da sociedade civil organizada e das instituições envolvidas na
realização dos propósitos do Plano de Intervenção.
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ANEXOS
ANEXO 1 - Relatório da Audiência Pública para implantação do Projeto Orla em Paripueira

ANEXO 2 - Nota Técnca elaborada pela Coordenação Nacional do Projeto Orla, para o PGI de
Paripueira;

ANEXO 3 - ATA da 1ª Reunião do Comitê Gestor do Projeto Orla do Município de Paripueira;

ANEXO 4 - Portaria Municipal nº24/2012 - Institui o Comitê Gestor do Projeto Orla no
Município de Paripueira;

ANEXO 5 -Portaria Municipal nº25/2012- Regulamenta o funcionamento do Comitê Gestor do
Projeto Orla do Município de Paripueira

ANEXO 6- Decreto Governamentalnº4.098 de 14 de janeiro de 2009- Institui a Coordenação
Estadual do Projeto Orla e a Comissão Técnica do Estado de Alagoas para acompanhamento do
Projeto Orla-AL, e dá outras providências;

ANEXO 7 - Decreto Municipal nº237, de 1º de março de 2009- Regulamenta o funcionamento
dos passeios às piscinas naturais do Parque Municipal Marinho de Paripueira e dá outras
providências;

ANEXO 8 - Resolução CEPRAM 04/1996- Proibe o tráfego de embarcações de propulsão a jato
ou a motor em áreas específicas do mar costeiro de Alagoas e dá outras providências;

ANEXO 9 - Decreto Federal de 23 de outubro de de 1997- Cria a APA Costa dos Corais e dá
outras providências;

ANEXO 10 - Projeto de Lei Municipal nº 12/1993- Cria o Parque Municipal Marinho de
Paripueira;

