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NOTA TÉCNICA SEMAS/CPRH N.o 02/2019

ASSUNTO

Análise da manifestação do Grupo JCPM Costa de Guadalupe Empreendimentos

Imobiliários, referente à implantação de uma marina molhada dentro do estuário do rio

Formoso, inserido na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, no Litoral Sul de

Pernambuco.

CONTEXTO

O presente documento visa atender ao questionamento da manifestação do Grupo JCPM

Costa de Guadalupe Empreendimentos Imobiliários, referente à implantação de uma marina

molhada dentro do estuário do rio Formoso, proposta pelo empreendimento Condomínio

Praia de Guadalupe, localizado no município de Sirinhaém, na margem esquerda do Estuário

do Rio Formoso, inserido na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, no litoral sul,

conforme especificada no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) elaborado pela

PROJETEC.(Fig.1)

Figura 1 - Mapa Situação da Área no Estuário do Rio Formoso, APA de Guadalupe

Fonte: Consultoria ZATAN
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CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

A área objeto deste parecer apresenta um potencial náutico diverso e complexo, pois envolve

diferentes modalidades de uso do espaço estuarino e marinho. Também, é uma área especial por

apresentar uma riqueza em biodiversidade e práticas espaciais de populações tradicionais, na

qual abriga o território da Área de Proteção Ambiental – APA de Guadalupe.(Consultoria ZATAN).

Beleza Cênica do Estuário do Rio Formoso em 2013

Fonte: Projeto Monitoramento Ambiental Participativo – MAPA da Orla, CPRH/FEMA (2013).

Atualmente, o turismo náutico no ambiente estuarino do rio Formoso se configura como um dos

mais intensos do estado de Pernambuco. É uma atividade que exerce uma função agregadora

por demandar um aparato infraestrutural para além da atividade náutica em si, exemplo disso é a

rede de bares/restaurantes e hotéis envolvidos para atender a população que busca essa

vivência náutica. Esse tipo de produto turístico engloba experiências ligadas ao patrimônio

cultural e/ou natural como também às promoções de festas e competições náuticas.

Essa convergência turística náutica tem gerado um aumento populacional de visitantes

acarretando maior pressão no ambiente estuarino e mudando o perfil demográfico das praias dos

Carneiros, da Argila e pontal de Guadalupe. Sendo os exemplos mais extremos a praia de

Guadalupe que pode ser tipificada como uma praia de densidade urbana com 7,5 p/m².
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Em relação ao número de pessoas transportadas pelas embarcações de turismo (catamarãs,

barcos miúdos e lanchas), a média em alta estação pode chegar a 3500 (três mil e quinhentas)

pessoas por dia, considerando apenas 1 viagem/dia. O que significa que mais da metade da

população não local que acessa o estuário opta pela atividade ou tem alguma relação com o

turismo náutico na região.

Neste complexo náutico encontram-se atividades pesqueiras de base familiar, atividades de

turismo náutico atreladas à rede de bares/restaurantes, condomínios e hotéis, atividades de

recreação e esporte náuticos envolvendo quantitativo expressivo de veranistas proprietários de

embarcações, áreas da orla e dos recifes com número expressivo de banhistas e com atividades

de pesquisa nos ambientes Estuarino e Recifal.

Com base em estudos recentes realizados pela UFPE a atividade pesqueira representa na região

uma importante fonte de renda para boa parte da população local. O estuário do Rio Formoso

apresenta uma rede de ecossistemas de manguezal, prado de fanerógamas e recifes de coral que

são interdependentes. A conexão desses ambientes é bastante visível através do fluxo das 111

espécies de peixes (identificadas por diversos estudos acadêmicos realizados na área) desde o

mar aberto, até o interior do estuário. O manguezal é um dos ecossistemas mais ameaçados no

mundo, existindo diversas iniciativas para sua conservação devido aos serviços que oferece à

natureza e à sociedade. Para os peixes, ele funciona como um berçário e local de alimentação.

Diversas espécies utilizam o Estuário do Rio Formoso para crescerem, chegarem à idade adulta e

voltar para os recifes de coral e para regiões oceânicas. Outras, em épocas específicas do ano,

entram no estuário para se alimentar de espécies menores e retornam para o mar aberto. (MELO,

2019).

Dados recentes e preliminares, obtidos através de entrevistas semi-estruturadas com pescadores

dos municípios de Rio Formoso e Tamandaré, em dissertação cujo objetivo foi avaliar a ecologia

do peixe mero no complexo estuarino do Rio Formoso e de suas transformações no tempo e no

espaço por meio do conhecimento ecológico local, revelaram que a presença das lanchas e o

turismo associado foram apontados como uma das principais razões para a redução na

abundância e no tamanho médio dos meros no complexo estuarino. Além disso, o assoreamento

foi citado como uma consequência do tráfego das lanchas nos canais. Segundo os entrevistados,

o tráfego das lanchas, principalmente de grande porte e com alta velocidade, causava a
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movimentação do sedimento tornando os rios mais rasos (LOCATELI, 2019). Situação essa

também observada pela consultoria ZATAN e técnicos dos órgãos ambientais que atuam na área.

Ainda de acordo com o estudo citado, os impactos hidrológicos e geológicos, associados aos

ruídos e marolas provocados pelas lanchas, podem gerar um efeito em cascata a partir da perda

da profundidade causada pelo assoreamento, que resulta na perda de habitats e consequente

redução da importância desse habitat estuarino como espaço de berçário e reprodução de

espécies ameaçadas.

Corroborando com pesquisa citada acima, um outro estudo realizado com 35 pescadores dos

municípios de Tamandaré e Rio Formoso, a partir de entrevistas semi-estruturadas, incluindo

questões sobre abundância de peixes da família Mugilidae, que inclui as tainhas, e fatores

prejudiciais à pesca. A maioria dos entrevistados relata uma diminuição dos peixes nessa área e

apontam as lanchas e o turismo desordenado como os principais fatores de impacto na atividade

pesqueira dos mesmos. Segundo os pescadores, o fluxo das lanchas, algumas em alta velocidade,

somado ao barulho do motor e das músicas provenientes das embarcações, afugentam os peixes,

afastando-os dos seus locais de alimentação. Além disso, foi relatado que as marolas formadas

pela movimentação das lanchas lançam os alevinos para as margens, provocando-lhes a morte

(LACERDA, 2019).

Vale ressaltar que o estuário do Rio Formoso representa fonte de renda e subsistência de

diversas famílias não só da cidade de Rio Formoso, mas também dos municípios de Sirinhaém e

Tamandaré. A Pesca artesanal é de grande importância cultural e econômica para essas cidades

e para todo o estado de Pernambuco. De acordo com o Diagnóstico Socioeconômico da Pesca

Artesanal do Litoral de Pernambuco, publicado em 2010, esse tipo de pesca é realizada

principalmente nos estuários/mangue, correspondendo a um total de 54,5% de toda pesca

praticada no litoral do Estado. Essa atividade, por exemplo, é a única forma de subsistência de

grande número de trabalhadores da cana-de-açúcar no período de entressafra. O pescado

capturado sustenta as famílias dos pescadores e é vendido ainda para restaurantes e hotéis da

região.

Neste complexo náutico, instaurado num ambiente de extrema importância para o equilíbrio físico

e biótico da costa sul pernambucana, emergem problemas de ordem de uso de um mesmo
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espaço, desejado por diferentes atores da sociedade e cada vez mais frequentado. Atrelado a

isso estão os problemas ambientais que tendem a aumentar.

Diante desse contexto, apresentamos um panorama fotográfico recente sobre a real situação

do Estuário do Rio Formoso.

Margem esquerda Guadalupe / Pontal em Guadalupe Margem esquerda Guadalupe
Fonte: Consultoria ZATAN Fonte: Consultoria ZATAN

Próximo à margem esquerda e ao Pontal em Guadalupe Próximo à margem direita e ao Pontal de Carneiros
Fonte: Consultoria ZATAN Fonte: Consultoria ZATAN
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Próximo à margem esquerda e ao Pontal em Guadalupe Próximo à margem direita e ao Pontal de Carneiros
Fonte: Consultoria ZATAN Fonte: Consultoria ZATAN

Praia da Argila margem esquerda Guadalupe Lancha no canal de navegação natural próximo
a margem esquerda Guadalupe

Fonte:Consultoria ZATAN Fonte: Consultoria ZATAN
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Diante desse contexto, a área proposta para implantação da marina molhada localizada no

Estuário do Rio Formoso, adentra entorno de 140m, a partir do limite do empreendimento, com

uma extensão de quase 200m paralela a sua margem e abrange parte da orla marítima com uma

faixa de 50m. (Fig. 2 e 3 ).

Figura 2 - Mapa Situação da Área da Marina no Estuário do Rio Formoso

Figura 3 - Planta da Marina no Estuário do Rio Formoso, APA de Guadalupe
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A área para implantação da marina molhada está inserida num canal de navegação do

estuário, como podemos observar nos estudos batimétricos apresentados no EIA do referido

empreendimento, elaborado pela DHI (Fig. 5).
Figura 5. Canais Naturais de Navegação

A oferta de passeios náuticos concentrada no Estuário do Rio Formoso, entre a foz do rio

Ariquindá e o pontal de Carneiros e de Guadalupe na foz do rio Formoso, apresenta um

intenso fluxo de embarcações, ocorrendo cruzamento de rotas náuticas (ver Fig. 4),

congestionamento em algumas áreas de abicagem como no banho de argila e em algumas

piscinas naturais, conflito com área de banhistas e impacto ambiental devido ao volume de

embarcações transitando na área. Todos esses problemas são potencializados ao somar as

embarcações dos veranistas que circulam na mesma área dos passeios turísticos náuticos.

(Consultoria ZATAN).
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Figura 4 - Rotas Náuticas no Estuário do Rio Formoso e Localização da Proposta de Marina Molhada

Fonte: Consultoria ZATAN

Em termos de circulação, diante da problemática de congestionamento no fluxo de

embarcações e dos perigos resultantes da situação, nota-se a partir das rotas estabelecidas

na área que as embarcações de menor porte (miúdas) e os passeios de turismo náutico

tendem a circular margeando as bordas do rio e em áreas mais rasas. Esse recurso de

navegação vem se estabelecendo para evitar as marolas ocasionadas pelas embarcações

de médio e grande porte e diminuir as chances de abalroamento, as quais contam com

ocorrências registradas pela Capitania dos Portos de Pernambuco CPPE, no ano de 2018 e

2019.

A área em questão apresenta uma realidade de sobrecarga de circulação de embarcações

que impacta sobremaneiramente na dinâmica ambiental e na dinâmica territorial, além de

oferecer risco proeminente de acidentes náuticos como emborcamento, colisão,

atropelamento e queda de pessoa na água.
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Essa sobrecarga foi demonstrada através do Estudo Capacidade de Carga Recreativa

para Embarcações: o Caso da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, constante do

Plano de Manejo aprovado da Apa de Guadalupe, versa sobre a circulação de embarcações

e o impacto no regramento do zoneamento, tendo sido considerados o estado atual de

tráfego náutico e quantitativo de embarcações da área, bem como o estudo de Capacidade
de Carga da Subárea de Circulação de Embarcações no Estuário do Rio Formoso,
realizado em 2011, no âmbito da elaboração do Plano de Manejo da APA de Guadalupe.
Esse estudo da capacidade de carga trata sobre a quantidade máxima recomendada de

embarcações que pode trafegar em simultâneo no estuário.

Esses estudos de 2011 demonstraram que na época de alta estação, a capacidade de carga

recreativa para embarcações extrapolava em aproximadamente 1970% (mil novecentos e

setenta). Há de se considerar que nos últimos anos houve um aumento significativo de

embarcações e que a proposta é de aumentar mais ainda o número de embarcações dentro

do estuário. Na época o Estudo de capacidade de Carga já indicava a necessidade de

limitação do número de embarcações, da velocidade assim como dos tipos de embarcações

que podem operar no estuário.

Ao analisar a realidade atual por meio de imagem aérea do Google Earth, de 29 de
dezembro de 2018, pode-se observar cerca de 332 (trezentas e trinta e duas)
embarcações na subárea de Circulação de Embarcações do Estuário, quantitativo que

extrapola em quase 540% do denominador máximo de 52 embarcações apontado pelo

referido estudo em termos de Capacidade de Carga Física (CCF) e Real (CCR).

Considerando a Capacidade de Carga Efetiva (CCE), que inclui no cálculo a capacidade de

gestão da APA, esse quantitativo decresce para 12 (doze) embarcações circulando em

simultâneo, o que significa o extrapolamento de pouco mais de 2.600% (dois mil e

seiscentos).

Considerando que existem 582 (quinhentas e oitenta e duas) embarcações registradas nas

Marinas e Associações do território da APA de Guadalupe segundo fontes oficiais (CPPE) e

pesquisa de campo da Consultoria ZATAN; considerando que existe um quantitativo de

embarcações que estão guardadas nas casas de veraneio, e considerando que

embarcações de municípios circunvizinhos, como Ipojuca, acessam o estuário em questão,
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estima-se que a Capacidade de Carga Física (CCF), Real (CCR) e Efetiva (CCE) atingem

níveis ainda maiores de extrapolamento.

Vale ressaltar, ainda, que caso sejam acrescentadas a esse estudo de Capacidade de Carga

da Subárea de Circulação de Embarcações no Estuário do Rio Formoso as variáveis

dinâmicas de marés, faixa de praia na maré baixa (diminui a amplitude de espaço para

navegação), bancos de areia que impedem a navegação em alguns trechos, canal de

navegação, áreas de maior frequência de banhistas, espaços de maior fluxo de embarcações

miúdas de pesca, o quantitativo da Capacidade de Carga Física (CCF), Real (CCR) e Efetiva

(CCE) alcançariam valores ainda menores, diante dessas variáveis restritivas.

O mencionado estudo de Capacidade de Carga, realizado em 2011, no âmbito da elaboração

do Plano de Manejo da APA de Guadalupe, contemplou um estudo para a Subárea de Praias

no trecho referente à praia de Carneiros banhada pelo rio Formoso, que vai da foz do rio

Ariquindá na sua margem direita até a foz do rio Formoso na sua margem direita,

compreendendo um trecho de 9.366,48 m².

A Capacidade de Carga Efetiva (CCE) para o mencionado trecho foi de 169 visitantes em

simultâneo. O valor médio mensurado, de 3500 (três mil e quinhentas) pessoas por dia na

alta estação, extrapola essa capacidade de carga em aproximadamente 1970% (mil

novecentos e setenta). O ZATAN, ao estabelecer um limite de 60 pessoas por Catamarã e 6

pessoas por embarcação miúda e 1 viagem por dia, o número total de pessoas por dia

reduz-se para 1860% (mil oitocentos e sessenta), número ainda expressivo, mas que reduz o

extrapolamento mensurado quase pela metade.

Nesse cenário e de modo a minimizar esses diversos conflitos de uso das atividades

náuticas realizadas na área (recreativas, turísticas e pesqueiras), o Governo do Estado de

Pernambuco, na execução de suas políticas ambientais, vem enviando esforços para

promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e a conservação dos

ecossistemas mais representativos, mediante a implementação do Zoneamento Ambiental

e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN) na APA de Guadalupe, Litoral Sul do Estado

de Pernambuco.
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A construção do ZATAN contou com a colaboração de aproximadamente 250 atores,

envolvendo, em todo o processo, as três esferas governamentais e a sociedade civil, de

forma a garantir a ampla presença dos mais diversos atores, principalmente daqueles que

exerciam as atividades náuticas/turismo/pesca na área de abrangência do ZATAN.

Para fins de elaboração do zoneamento das atividades náuticas e todo aparato de

regramento atrelado às zonas foram considerados os seguintes parâmetros norteadores:

i. Salvaguarda da vida humana;

ii. Salvaguarda do ambiente costeiro, principalmente, os espaços de maior

sensibilidade ambiental como o ambiente estuarino, ambiente recifal e áreas de

falésias e dunas;

iii. Salvaguarda do território tradicional da pesca artesanal;

iv. Salvaguarda de espécies ameaçadas de extinção e a bioconectividade;

v. Salvaguarda de experiência turística condizendo com o perfil ecológico sustentável.

O ZATAN é instrumento atrelado à gestão espacial integrada e ao planejamento de curto e

médio prazo, o qual visa mitigar os danos ambientais e os problemas de ordem náutica já

instaurados, atuando na prevenção de cenários futuros de agravamento da situação atual.

Portanto, ao longo do processo de construção desse instrumento foi compreendido que a
incrementação de mais embarcações e de infraestrutura de apoio à atividade náutica
num ambiente já saturado comprometerá gravemente a navegação segura, o ambiente
estuarino, o território pesqueiro, a fauna ameaçada de extinção e o próprio turismo
realizado no local sendo, portanto, inúmeros os danos ambientais produzidos e
agravados na ausência de tal regulamentação.
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Como podemos observar a implantação da marina além dos impactos sobre a biodiversidade

irá impactar sobremaneira as atividades socioeconômicas desenvolvidas atualmente na área,

o incremento de mais 200 embarcações (considerando a capacidade máxima da marina)

poderá acarretar em agravo à segurança da navegação e à fiscalização náutica na área.

Somando-se a esse cenário, o desafio da preservação ambiental de uma área

ecologicamente tão sensível e vulnerável. Corre-se o risco de descaracterizar por completo o

o cenário natural da região, recurso que agrega valor pecuniário ao turismo náutico.

CONCLUSÃO

CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

gerações;

CONSIDERANDO a relevância ecológica da Área Estuarina do Rio Formoso;

CONSIDERANDO que nesta área são encontrados recifes costeiros, paleocanais,

pradarias de fanerógamas e a conectividade com os estuários, constituindo um mosaico de

grande importância para diversas espécies marinhas;

CONSIDERANDO a diversidade biológica, incluídas as espécies endêmicas, raras,

ameaçadas de extinção, a exemplo do Mero que utiliza a área para alimentação, reprodução

e abrigo;
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CONSIDERANDO os bens e serviços ambientais prestados pelos ecossistemas

costeiros e marinhos, com potencial para conciliar a conservação da natureza com usos

equilibrados e a sustentabilidade socioambiental.

CONSIDERANDO que o Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul de

Pernambuco, instituído por meio do Decreto nº 21.972/99, estabelece que os recursos

marinhos devem ser manejados de forma sustentável e os recifes conservados e protegidos

com seu uso ordenado;

CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção de Diversidade Biológica,

firmada durante a Conferência das Nações Unidas durante a Rio 92;

CONSIDERANDO que a área em questão foi classificada como área prioritária para a

conservação, em 2002, pelo Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, elaborado pela então

Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, e corroborada, pelo Ministério

de Meio Ambiente, por meio da Portaria no 09/2007, sobre Áreas Prioritárias para a

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, que

considera a zona costeira como de extrema e muito alta importância biológica;

CONSIDERANDO que a área em questão tem usos múltiplos atuais e potenciais,

apresentando vocação, sobretudo para a pesca artesanal e atividades náuticas também

relacionadas a lazer, esportes, turismo, veraneio e atividades socioeconômicas, incluindo o

tráfego de embarcações, e que estas atividades por vezes são conflitantes e necessitam de

ordenamento para que sejam praticadas com base nos princípios da sustentabilidade;

CONSIDERANDO a importância do estabelecimento de estratégias de conservação

para a manutenção da biodiversidade marinha e dos estoques pesqueiros;
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CONSIDERANDO que deverão ser assegurados aos novos empreendimentos turísticos

de grande porte na zona costeira do município de Sirinhaém, desenvolver suas atividades

náuticas no estuário do Rio Formoso;

CONSIDERANDO que a proposta de implantação da referida marina irá dificultar as

rotas náuticas já estabelecidas na margem esquerda (norte) do estuário do Rio Formoso;

CONSIDERANDO que a proposta de implantação da referida marina irá impedir diversas

rotas náuticas utilizadas hoje no canal natural de navegação do estuário do Rio Formoso;

CONSIDERANDO que a proposta de implantação da referida marina gerará grandes

impactos ambientais e sócio-econômicos;

CONSIDERANDO que a construção de uma marina e o aumento do fluxo de

embarcações de grande porte acarretará na quebra da conectividade entre os ecossistemas

marinhos e costeiros e irá agravar a mortalidade e até extinção de diversas espécies da

ictiofauna. Esse impacto atingirá não somente os peixes, mas a população que realiza a

pesca artesanal no local e afetará a segurança alimentar e renda dessas pessoas e toda a

cadeia de turismo que depende desses recursos pesqueiros.

CONSIDERANDO finalmente que a proposta de implantação da referida marina foi

pactuada e contou com a colaboração de mais 60 atores em cada etapa, envolvendo, em

todo o processo, as três esferas governamentais e a sociedade civil, de forma a garantir a

ampla presença dos mais diversos representantes, principalmente daqueles que exercem as

atividades náuticas/turismo/pesca na área de abrangência do ZATAN.

Somos de parecer favorável pela manutenção das regras do Zoneamento Ambiental e

Territorial das Atividades Náuticas - ZATAN da Região do Estuário do Rio Formoso, na APA

de Guadalupe e não estamos de acordo com a implantação da marina do empreendimento

denominado Condomínio Praia de Guadalupe.

Recife, 23 de agosto de 2019
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