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FOZ DO RIO FORMOSO
Fonte: GIZ/Studio Lumix

Apresentação
1



2

Apresentação

O Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN) da região do estuário do 
rio Formoso é uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado 

de Pernambuco (SEMAS-PE) e da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) em parceria com 
os municípios de Tamandaré, Rio Formoso e Sirinhaém. Conta também com o apoio do Projeto 
TerraMar1, uma cooperação técnica entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério Federal do Meio Ambiente, 
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha, por meio da Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

A justificativa de partida, construída no âmbito institucional da gestão costeira do estado de 
Pernambuco para implementação do ZATAN, refere-se à intensificação dos conflitos envolvendo as 
atividades náuticas ocasionada, em grande medida, pela expansão da atividade turística de grande 
fluxo de visitantes e da prática náutica recreativa.

O ZATAN envolveu os seguintes atores sociais relacionados ao território em questão: técnicos 
institucionais, pescadores e pescadoras, empresários do turismo, associações de base comunitária, 
quilombolas, entre outros. A elaboração deste documento buscou compatibilidade com a realidade 
complexa das interações entre atividades antrópicas e dinâmicas naturais presentes na região do 
estuário de rio Formoso e da costa marítima entre as praias de Aver o Mar, ao norte, até a praia 
de Tamandaré, ao sul.

1  Com o objetivo de contribuir para a conservação da biodiversidade costeira e marinha, o Projeto TerraMar apoia processos 
para o fortalecimento da gestão ambiental territorial, implementa medidas de conservação e uso sustentável e promove 
processos de formação de redes participativas em duas áreas de atuação: região da Costa dos Corais e região dos Abrolhos.



PARTE 1
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO AMBIENTAL E 
TERRITORIAL DAS ATIVIDADES NÁUTICAS

Créditos: Studio Lumix/GIZ.
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Competência dos entes federativos em matéria ambiental

O Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN) é um instrumento da gestão 
costeira que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e a Agência Estadual de 

Meio Ambiente (CPRH) vêm implementando por meio da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro 
(PEGC) de Pernambuco, instituída pela Lei nº 14.258/2010, em consonância com a Lei Federal nº 
7661/88, regulamentada pelo Decreto nº 5.300/2004, que determina as responsabilidades dos 
agentes públicos e as diretrizes gerais para a ocupação da zona costeira em Pernambuco. 

O Zoneamento Ambiental é um instrumento importante de implementação da Política Nacional 
de Meio Ambiente, estabelecida e enumerada no Art. 9° da Lei nº 9638/81, marco inicial normativo 
brasileiro em proteção ambiental. A Lei nº 6938/81, conhecida como Política Nacional do Meio 
Ambiente (PNMA), estabeleceu princípios, diretrizes, instrumentos de efetivação, além de definir 
conceitos básicos e específicos sobre a tutela do meio ambiente, tendo sido recepcionada pela 
atual Carta Magna, ganhando o status de norma geral constitucional ( Art. 24, VI, § 1º da CF/88). 

Ademais do dever genérico do Poder Público de preservar o meio ambiente e dos deveres 
específicos de atuar concretamente na implementação de políticas diretas de proteção, como 
a criação de espaços territoriais específicos e protegidos; a regulamentação desses espaços 
através de instrumentos como o zoneamento ambiental; o dever de evitar danos e promover o 
manejo ecológico dos ecossistemas; e exigir o licenciamento ambiental de atividades potencial ou 
efetivamente capazes de causar danos ao meio ambiente, a Constituição Federal de 1988 também 
estabelece as competências que cada ente federativo possui com relação à matéria ambiental.

Art. 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios:
[...]
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...]
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os estados, 
o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 
em âmbito nacional. 

Art. 30. Compete aos municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
[...]
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual. (grifos nosso)

Desta forma, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que todos os entes federativos – União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios -, têm competência e o dever de atuar e instituir políticas 
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Competência dos entes federativos em matéria ambiental

públicas, no âmbito da predominância de seus interesses, para a preservação do meio ambiente 
e o combate à poluição, delegando à Lei Complementar estabelecer as normas e os critérios para 
o exercício desse dever e a cooperação entre os entes, o que de fato ocorreu com a edição da Lei 
Complementar nº 140/2011.

Importante ressaltar que a Constituição Federal em seu Art.30 determina que a competência 
municipal diz respeito ao interesse local. O ZATAN, por sua vez, perpassa o território de três 
municípios, não sendo cabível discutir competência municipal neste zoneamento, mas sim 
competência estadual em cooperação com os municípios, como está sendo feito no ZATAN.

Além disso, a Lei Complementar nº 140/2011, que regulamentou a repartição de competência 
ambiental prevista na Constituição Federal de 1988, é explícita ao trazer em seu Art. 8 o que fica 
reservado aos estados no exercício de sua competência administrativa:

Art.8º. São ações administrativas dos estados
[...]
 IX – Elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual em conformidade com os zoneamentos 
de âmbito nacional e regional.

Convém destacar que o ZATAN é, ainda, uma ação do plano de manejo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guadalupe (CPRH, 2011), no qual constam as atividades permitidas, toleradas e 
proibidas, de acordo com as áreas zoneadas, que na categoria “toleradas”, define que ações como 
mergulho, circulação de embarcações ou criação de pontos de apoio para pesca artesanal e turismo, 
poderão ocorrer mediante zoneamento das atividades náuticas. Consta, ainda, do subprograma 
“Ordenamento do Turismo no Rio Formoso e Área Marinha”, que dentre outros objetivos define o 
ordenamento do fluxo de embarcações e de turistas, bem como definição de áreas de embarque, 
ancoragem e circulação de embarcações.

Portanto, além do diploma legal que dispõe sobre o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 
Lei Federal n.º 7.661/88, que prevê em seu art. 3º o zoneamento de usos e atividades na zona 
costeira com prioridade na conservação e proteção do bem ambiental, o ZATAN é integrante do 
Plano de Manejo da APA de Guadalupe

Logo, a implementação do ZATAN, nos municípios que compõem a APA de Guadalupe, faz parte de 
um conjunto de políticas públicas que zelam pela conservação do meio ambiente e desenvolvimento 
socioeconômico dos atores locais, em harmonia com a razão de ser de uma Área de Proteção 
Ambiental, enquanto Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 



_________________________________________

ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO
Fonte: GIZ/Studio Lumix

O ZATAN e sua  
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O ZATAN e sua  abrangência territorial

No que tange a área objeto deste zoneamento, a abrangência territorial foi guiada pelos limites 
da APA Estadual de Guadalupe que se sobrepõe territorialmente, na parte costeira do município 

de Tamandaré, com a APA Federal Costa dos Corais e com o Parque Natural Municipal do Forte 
de Tamandaré (PNMFT). Neste sentido, o ZATAN se integra a instrumentos de gestão de espaços 
intermunicipais, legalmente instituídos. 

Os limites territoriais incluem parte das orlas marítimas dos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e 
Tamandaré, na APA de Guadalupe no litoral sul, (figura 1) como estabelecido no Decreto nº 5.300/2004:

Art. 22.  Orla marítima é a faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma 
porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o mar.
Art. 23.  Os limites da orla marítima ficam estabelecidos de acordo com os seguintes critérios:
I - marítimo: isóbata de dez metros, profundidade na qual a ação das ondas passa a sofrer influência 
da variabilidade topográfica do fundo marinho, promovendo o transporte de sedimentos;
II - terrestre: cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, 
demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, 
tais como as caracterizadas por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, 
restingas, manguezais, marismas, lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, 
onde estão situados os terrenos de marinha e seus acrescidos.
§ 1o Na faixa terrestre será observada, complementarmente, a ocorrência de aspectos 
geomorfológicos, os quais implicam o seguinte detalhamento dos critérios de delimitação:
III - estuários: cinquenta metros contados na direção do continente, a partir do limite da praia ou 
da borda superior da duna frontal, em ambas as margens e ao longo delas, até onde a penetração 
da água do mar seja identificada pela presença de salinidade, no valor mínimo de 0,5 partes por mil;
VI - áreas sujeitas à erosão: substratos sedimentares como falésias, cordões litorâneos, cabos 
ou pontais, com larguras inferiores a cento e cinquenta metros, bem como áreas próximas a 
desembocaduras fluviais, que correspondam a estruturas de alta instabilidade, podendo requerer 
estudos específicos para definição da extensão da faixa terrestre da orla marítima.

Neste contexto e com base nesses critérios do Decreto nº 5.300/204, os limites do ZATAN foram 
estabelecidos conforme descritos a seguir:

I. Em sua porção marinha - abrange a área do complexo recifal a partir da linha de costa, numa 
distância média em torno de 2km, tendo como limite norte a praia de Gamela, até a área defrontante 
de Gamela/A Ver o Mar, no município de Sirinhaém, na latitude aproximada de 8°40’ e, como limite 
sul, a praia de Tamandaré, no município de Tamandaré, na latitude aproximada de 8°45’.
II. Em sua porção continental - limitando-se ao norte com a praia de Gamela,  até a  área defrontante 
de Aver o Mar, no município de Sirinhaém, na latitude aproximada de 8°40’ e, como limite sul, a 
praia de Tamandaré, no município de Tamandaré, na latitude aproximada de 8°45’ - abrange a orla 
marítima ao longo da Costa Atlântica, com uma faixa de 50 m a partir da linha de preamar máxima 
em direção ao continente, exceto para a praia de Guadalupe onde consta uma faixa de 270m, em 
direção ao continente, conforme o plano de manejo da APA de Guadalupe, contados a partir da borda 
do terraço/falésia. Compreende também o ambiente estuarino, contemplando a orla marítima/
estuarina ao longo do estuário do Rio Formoso, com uma faixa de 50m a partir de suas margens e o 
ecossistema manguezal e seu entorno, inserida na área estuarina do Rio Formoso, definida pela Lei 
nº 9931/86, contemplando as margens e os meandros dos rios Ariquindá e Porto Alegre (Tamandaré), 
os rios dos Passos, Lemenho e das Pedras (Sirinhaém) e o rio Formoso (Rio Formoso).
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O ZATAN e sua  abrangência territorial

FIGURA 1 – LIMITE ZATAN E ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Fonte: Consultoria ZATAN



_________________________________________

OFICINA 1 / CEPENE – TAMANDARÉ
Fonte: Consultoria ZATAN, 2019

O processo de construção 
participativa do ZATAN
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O processo de construção participativa do ZATAN

O ordenamento das atividades náuticas na APA de Guadalupe partiu de uma ação conjunta da 
SEMAS e da Agência CPRH, juntamente com os municípios, levando em conta a demanda da 

Procuradoria da República – Polo Cabo de Santo Agostinho/Palmares (PRM Cabo), por meio dos 
Inquéritos Civis nº 1.26.000.001223/2015-17 e nº 1.26.000.001224/2015-61, que tratam de apurar 
irregularidade consistente na inexistência do ZATAN e de acompanhar a implementação do ZATAN, 
nos municípios litorâneos pertencentes à área de atribuição da PRM Cabo.

Em 2018, o Ministério Público Federal atuante em Cabo de Santo Agostinho também instaurou 
o Procedimento de Acompanhamento nº 1.26.008.000219/2018-12, com o fim de acompanhar a 
implementação do ZATAN, nos municípios litorâneos pertencentes à área de atribuição da PRM Cabo, 
que considera que a implementação do ZATAN demanda uma colaboração interinstitucional, seja 
dos municípios, seja dos demais entes fiscalizadores (SPU/PE,CPRH, IBAMA, Governo do Estado e 
Capitania dos Portos), com vistas ao adequado planejamento das atividades náuticas em relação a 
cada ente municipal e, assim a viabilização de mais adequada regulação e efetividade de fiscalização 
no setor marítimo.

A partir dessa demanda do Ministério Público Federal, os municípios do litoral sul de Pernambuco 
junto com a sociedade civil, a exemplo da Associação para o Desenvolvimento Sustentável da Praia 
dos Carneiros (ADESC) solicitaram o apoio mais efetivo da SEMAS e da CPRH para implementação 
do ZATAN, com vistas a minimizar os diversos conflitos de uso das atividades náuticas realizadas 
na área (recreativas, turísticas e pesqueiras), com diferentes tipos de embarcações (lanchas de 
médio e grande porte, catamarãs, jangadas, barcos miúdos de pesca). Situação essa agravada pelo 
intenso fluxo de embarcações de caratér recreativo que circulam na área provenientes do espaço 
em questão como também de áreas circunvizinhas.  

Diante desse contexto, a SEMAS, buscando integrar os entes federativos e a sociedade civil, 
articulou o apoio do Projeto TerraMar, para a realização do ZATAN, por meio da contratação de 
consultoria especializada e apoio logístico, e ainda, com a CPRH, contou com a interveniência do 
Grupo de Trabalho (GT) Náutico da Comissão Técnica Estadual do Orla, instituída pelo Decreto nº 
34.387/99, que envolve a Capitania dos Portos de Pernambuco, a Superintendência do Patrimônio 
da União em Pernambuco (SPU/PE) e IBAMA.

O processo de construção do ZATAN, a partir dos trabalhos da consultoria contratada, teve 
início em maio de 2018. A primeira reunião de trabalho do ZATAN, no âmbito institucional do GT 
Náutico da Comissão Técnica Estadual do Orla, ocorreu na Capitania dos Portos/Recife, em 4 julho 
de 2018, com a presença do secretário da SEMAS, Carlos André Cavalcanti, o superintendente da 
SPU/PE, Felipe Lins Caldas e as representantes do Projeto TerraMar, Fabiana Cava e Elvira de Paula. 
A reunião foi coordenada pelo comandante Araújo, da Capitania dos Portos. O encontro reuniu, 
ainda, representantes das prefeituras de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, Ministério Público 
Federal, SEMAS, CPRH, IBAMA, CEPENE/ICMBio, dentre outras instituições. Na ocasião foi apresentado 
pela consultora Elvira de Paula o planejamento para a construção do ZATAN. 



12
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Foram realizadas diversas reuniões técnicas com vários atores, sendo a primeira com representantes 
das secretarias municipais de Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, SEMAS, CPRH/APAG, IBAMA, ICMBio/
APACC - CEPENE, do município de Sirinhaém, na Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, em 17 de julho de 
2018. Nesta ocasião foram pactuadas as atividades necessárias para construção do processo do ZATAN, 
bem como a demanda emergencial do MPF para um Plano de Fiscalização Emergencial integrado face 
as irregularidades do transporte marítimo e para as atividades náuticas no estuário do rio Formoso.

A construção do zoneamento contou com a colaboração de um público aproximado de 360 
participantes, 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, de turismo e de pesca na área de abrangência do ZATAN. Participaram das oficinas:

a) Na escala internacional: Leibniz-Zentrum fur Marine Tropenforschung – (ZMT/Alemanha); e 
o Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) da 
Alemanha, por meio da Deutsche Gesellschaft fur̈ Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;

b) Na escala federal: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Área de Proteção Ambiental Costa 
dos Corais (APACC/ICMBio); Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade 
Marinha do Nordeste (CEPENE); Fundação Joaquim Nabuco (FUNDAJ); Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); Marinha do Brasil/Capitania dos Portos 
de Pernambuco (CPPE); Secretaria da Agricultura, Pesca e Aquicultura; Secretaria Patrimônio da 
União (SPU/PE); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Universidade de São Paulo (USP); 
Instituto Bioma Brasil (IBB); Instituto Recife Costeiros (IRCOS); Projeto Meros do Brasil;

c) Na escala estadual: Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH/APA de Guadalupe); Conselho 
Gestor da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe (APAG); Secretaria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade (SEMAS/PE); Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA); Empresa de Turismo 
de Pernambuco (EMPETUR); 

d) Na escala municipal - Rio Formoso: Prefeitura de Rio Formoso/vice-prefeito de Rio Formoso; 
Secretaria de Turismo de Rio Formoso; Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente do 
Rio Formoso; Associação dos Canoeiros e Barqueiros Náuticos de Turismo do Rio Formoso 
(ACABANTURF); Associação Quilombola Engenho Siqueira; Colônia de Pescadores Z7/Rio Formoso; 
Hotel Amaragi;

e) Na escala municipal – Sirinhaém: Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Sirinhaém; Colônia 
de Pescadores Z6/Sirinhaém; M. R Transporte Aquaviário (Catamarã Água Viva); Catamaran 
Tours; TPF Engenharia / Grupo JCPM; representantes dos comerciantes da Praia da Argila;

f) Na escala municipal – Tamandaré: Secretaria de Meio Ambiente de Tamandaré; Secretaria 
de Turismo de Tamandaré; Associação dos Jangadeiros de Tamandaré (AJT), Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Praia dos Carneiros (ADESC); Associação dos Trabalhadores de 
Transporte Náutico da Praia dos Carneiros (ATTNPC); Cooperativa dos Marinheiros Autônomos 
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da Região de Tamandaré (COOPEMART); Colônia de Pescadores Z5/Tamandaré; Carneiros Tours; 
Catamarã Manguezal Ecoturismo, Catamarã Praia dos Carneiros; Jr Thur; Pousada Praia dos 
Carneiros, Pousada Gameleira, Restaurante Bora-Bora, Restaurante Mustako, Restaurante/
Catamarãs Prainha dos Carneiros; Netomar Passeios, Farol Turismo, empresas de recreação 
náutica; representante das Marinas de Tamandaré.

Além dos participantes mencionados, também estavam presentes representantes das prefeituras 
dos municípios de Ipojuca e Barreiros.

FIGURA 2 - ESQUEMA GERAL DOS PARTICIPANTES DA CONSTRUÇÃO DO ZATAN
Fonte: Consultoria ZATAN, 2019.

Em continuidade ao processo, foi realizada uma audiência pública que contou com 116 
participantes, número mais que significativo de atores, o que comprova a implementação de uma 
gestão democrática e participativa durante todo o processo de criação do ZATAN. 
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Turismo/
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Planejamento

Pesca Pesquisa

FISCALIZAÇÃO/MONITORAMENTO
• Marinha do Brasil
• APA Costa dos Corais/ICMBio
• IBAMA
• Ministério Público Federal
• APAG/UGUC/NAIA/UCG - CPRH

GESTÃO/PLANEJAMENTO
• Secretaria do Patrimônio 

da União/SPU - PE
• APA Costa dos Corais/ICMBio
• SEMAS
• APA de Guadalupe/CPRH
• Prefeituras e Secretarias Municipais 

Rio Formoso, Sirinhaém, 
Tamandaré e Ipojuca

PESQUISA
• CEPENE/ICMBio
• Fundaj
• UFPE
• USP
• UNB
• IRCOS
• Meros do Brasil
• IPA
• Instituto Bioma Brasil

TURISMO/LAZER
• EMPETUR
• Secretarias Municipais de Turismo
• ACABANTURF
• ATTNPC
• COOPERMART
• ADESC
• Catamarãs (todas as empresas)
• Empresas de esporte náutico
• Empresas da rede hoteleira 
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• Marinas de Tamandaré
• Associação de Jangadeiros de 

Tamandaré
• Comerciantes da Praia da Argila

PESCA
• Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento
• IPA
• Colônias de Pescadores Z5, Z6 e Z7

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL/CULTURAL
• APAs de Guadalupe/CPRH 

e Costa dos Corais/ICMBio
• Conselho Gestor da 

APA de Guadalupe
• Assoc. da Comunidade Quilambola do 

Engenho Siqueira
• Colônias de Pescadores Z5, Z6 e Z7
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FIGURA 3 - TRAJETÓRIA DA PARTICIPAÇÃO NO ZATAN
Fonte: SEMAS, 2019.

Cabe destacar que o processo de construção participativa e democrática do ZATAN da APA de 
Guadalupe foi iniciado em julho de 2018 e contou com a colaboração de 352 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 atividades náuticas/
turismo/pesca na área de abrangência do ZATAN.

A audiência pública foi realizada no dia 5 de julho de 2019, no município de Tamandaré, reuniu 
116 representantes dos vários segmentos da comunidade da região do estuário do rio Formoso, 
que tiveram a oportunidade de aprofundar a minuta do ZATAN, disponibilizada 10 dias antes no 
site da SEMAS e da CPRH.

Foram recebidas 10 manifestações por escrito, respondidas através de nota técnica: SEMAS e 

CAMPO DIAGNÓSTICO
Mapeamento Coletivo/
Reuniões

JUL 2018 | JAN 2019

1a OFICINA
Diagnóstico Participativo

AGO 2018

2a OFICINA
Zoneamento

MARÇO 2019

3a OFICINA
Zoneamento

ABRIL 2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA

5 JULHO 2019

123 PARTICIPANTES

54 PARTICIPANTES

59 PARTICIPANTES 116 PARTICIPANTES
Audiência

352 PARTICIPANTES

PROCESSO PARTICIPATIVO
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CPRH nº 01/2019, além de outras manifestações presenciais.

O prefeito de Sirinhaém, com uma comitiva, visitou a CPRH para apresentar manifestações com 
relação ao número de passageiros por embarcações de turismo e por pescadores. Representante da 
TPF Engenharia também foi à CPRH e ao Palácio Campos das Princesas para manifestar-se em relação 
à implantação de uma marina molhada no interior do estuário do rio Formoso na zona Carneiros/
Guadalupe. Por fim, a SEMAS recebeu os prefeitos de Sirinhaém, de Rio formoso e de Tamandaré, 
para manifestarem suas preocupações a respeito do número de passageiros por embarcações de 
turismo e por pescadores.

Neste sentido, finalizando o processo, a proposta consolidada do ZATAN na região do estuário 
do rio Formoso foi debatida no pleno do Conselho Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco 
(CONSEMA/PE), em 27 de setembro de 2019, durante a 53ª reunião extraordinária do colegiado e 
foi aprovada na 100ª reunião ordinária  realizada no dia 14 de agosto de 2020. 



_________________________________________

PRAIA DA ARGILA / SIRINHAÉM
Fonte: Sidney Vieira/SEMAS, 2019

Considerações sobre a atividade 
náutica e a prevenção do dano 

ambiental no âmbito do ZATAN

5
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Considerações sobre a atividade náutica e a prevenção do dano ambiental no âmbito do ZATAN

A área objeto apresenta um potencial náutico diverso e complexo, pois envolve diferentes 
modalidades de uso do espaço estuarino e marinho, em certa medida conflitantes. Também é 

uma área especial por apresentar uma riqueza em biodiversidade e práticas especiais de populações 
tradicionais, na qual, como supracitado, abriga os territórios da APA Costa dos Corais, APA de 
Guadalupe e o território do Parque Natural Municipal de Tamandaré.

Neste complexo náutico desenvolvem-se atividades pesqueiras de base familiar, atividades de 
turismo náutico atreladas à rede de bares/restaurantes e hotéis, atividades de recreação e esporte 
náuticos envolvendo quantitativo expressivo de veranistas proprietários de embarcações. Além 
disso, compreende áreas da orla e dos recifes com número expressivo de banhistas e atividades 
de pesquisa nos ambientes estuarino e recifal. 

Para fins de construção do zoneamento das atividades náuticas, e todo aparato de regramento 
atrelado às zonas, foram considerados os seguintes parâmetros norteadores:

a. Salvaguarda da vida humana; 

b. Salvaguarda do ambiente costeiro, principalmente, os espaços de maior sensibilidade ambiental 
como o ambiente estuarino, ambiente recifal e áreas de falésias e dunas; 

c. Salvaguarda do território tradicional da pesca artesanal; 

d. Salvaguarda de espécies ameaçadas de extinção; 

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

A partir deste contexto e da conhecida necessidade prioritária de conservação ambiental do 
espaço em questão, compreende-se a importância da criação de instrumento de ordenamento 
territorial, neste caso com enfoque náutico, que coopere para a garantia da manutenção e da 
conservação in situ da biodiversidade, bem como, para o fortalecimento da atividade de pesca 
artesanal e turismo de base sustentável. 

Assim, espera-se criar condições para que se promova o desenvolvimento sustentável da área, 
incluindo a preservação dos ecossistemas manguezal, recifal, pradaria de fanerógamos (capim 
agulha), entre outros, uma vez que muitos organismos utilizam direta ou indiretamente essas 
formações, principalmente como áreas de reprodução, alimentação e refúgio da vida marinha, 
serviços ambientais atualmente ameaçados pela atividade náutica desordenada. Por essa 
perspectiva, o ZATAN é peça-chave na busca de denominador comum entre as questões ambientais 
e socioeconômicas ligadas às atividades náuticas, que constituem a realidade da APA de Guadalupe.



_________________________________________

OFICINA 2 / CEPENE - TAMANDARÉ
Fonte: Sidney Vieira

Percurso metodológico
6
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Os aspectos ambientais e territoriais do zoneamento são compreendidos a partir de três categorias 
norteadoras: território, ambiente (sistema físico-natural) e atividades náuticas. As interações 

decorrentes desse tripé são as bases para a metodologia de trabalho aqui utilizada. Desta forma, 
o ZATAN está dividido em duas etapas gerais: sensibilização dos atores e diagnóstico preliminar e 
construção da proposta participativa.

Neste processo, foram realizadas visitas de campo em alta e baixa temporada nos três municípios 
envolvidos, diversas reuniões com atores institucionais e locais e três oficinas participativas para 
elaboração e consolidação do ZATAN. Esse é um trabalho desenvolvido a partir de uma metodologia 
participativa pautada no consenso, construído com base no conhecimento dos diversos participantes.

Todo o processo de construção contemplou diversos procedimentos que serão apresentados a seguir.

6.1 ANÁLISE DE DADOS

Pesquisa e análise de material base, como planos de conservação, estudos de impacto ambiental, 
dissertações e teses, legislação ambiental e demais instrumentos de ordenamento territorial 
costeiro, como os zoneamentos e planos de manejo incidentes na área.

6.2 VISITAS DE CAMPO DE CARÁTER EXPLORATÓRIO

Também foram feitas visitas de campo de caráter exploratório, com a finalidade de conhecer 
o território objeto do zoneamento; realizando observação participante em meio aos atores locais 
(pescadores, proprietários de embarcações, marisqueiras, quilombolas, proprietários de restaurantes, 
entre outros); construção de uma lista de contatos; identificação e georreferenciamento dos espaços 
onde se praticam as atividades turísticas, náuticas, de lazer, pesqueiras e de transporte, realização 
de registros fotográficos.

Os lugares visitados durante o campo exploratório foram: praia de Gamela/Aver o Mar; praia 
de Guadalupe; píer de Mariassú; Hotel Praia dos Carneiros (região do assentamento Siqueira); 
ponto de saída de passeio náutico do rio Ariquindá; praia dos Carneiros, percorrida em toda a sua 
extensão; banho de Argila em Sirinhaém, através do passeio de catamarã; piscinas naturais das 
praias de Carneiros e Tamandaré; praia de Tamandaré. 

Além dos pontos visitados, foi percorrida a extensão da orla marítima de Tamandaré do píer 
do CEPENE/ICMBio até o pontal de Carneiros, a margem ocidental do estuário do rio Formoso 
(até o píer de Mariassú) e os terraços marinho de Sirinhaém. Também foram realizados passeios 
turísticos náuticos com o intuito de vivenciar os produtos ofertados e que estão diretamente ligados 
à proposta do ZATAN: primeiro, um passeio de catamarã e de barco no estuário do rio Formoso, 
depois, um passeio de catamarã e de lancha nas piscinas naturais da praia de Tamandaré.

A visita técnica ao estuário do rio Formoso percorreu os rios Ariquindá, dos Passos, Fradinho, 
Frade, Rosa e rio Formoso. O trabalho de campo permitiu a visualização de várias formas e processos 
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importantes, tais como: prática de modalidades de pesca no rio Ariquindá, no rio dos Passos e no 
rio Formoso; o despejo de esgoto por parte da COMPESA em uma área no rio Ariquindá; algumas 
construções irregulares de marinas existentes dentro dos limites do ZATAN; pontos turísticos do 
estuário, como o Reduto, a Argila, a praia da Pedra; piscinas naturais da praia dos Carneiros; área 
com potencial para construção de uma zona de atracação de barcos no rio Formoso; indicadores 
de erosão atribuídos às marolas produzidas pelos barcos; queda de árvores de mangue; erosão das 
margens em locais onde há desmatamento de mangue.
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O mapa a seguir contém todos os pontos visitados na região correlacionados à área limítrofe do ZATAN.

FIGURA 4 – MAPA DA DELIMITAÇÃO DO ZATAN E PONTOS VISITADOS EM CAMPO

Fonte: Consultoria ZATAN
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6.3 ENTREVISTAS E SENSIBILIZAÇÃO

O processo metodológico também incluiu a realização de entrevistas semi-estruturadas e 
sensibilização dos atores para participação da construção do ZATAN.

QUADRO 1 - QUESTÕES BASE

Questões base para caracterização das atividades náuticas

ECONÔMICO Quais são as atividades?
Onde se localizam?
Com que frequência a atividade é praticada?
Em quais períodos são mais frequentes?
Qual é a infraestrutura utilizada?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Quais são as tensões pelo uso do espaço?

PESQUISA Quais são as áreas?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Qual tipo de pesquisa?

ÁREA DE PROTEÇÃO Onde se localizam?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Estão demarcadas?
Quem as demarcou?
Qual o período de maior fluxo?
Quais são as tensões no uso do espaço?

ÁREAS DE BANHISTAS Onde se localizam?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Quando acontecem?
Qual é a infraestrutura utilizada?
Quais são as tensões no uso do espaço?
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Questões base para caracterização das atividades náuticas

ÁREAS DE ATIVIDADES 
PESQUEIRAS

Onde se localizam?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Quando acontecem?
Qual é a infraestrutura utilizada?
Quais são as tensões no uso do espaço?

LAZER Quais são as atividades?
Onde se localizam?
Quem são os envolvidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Com que frequência a atividade é praticada?
Em quais períodos são mais frequentes?
Qual é a infraestrutura utilizada?
Quais são as tensões pelo uso do espaço?

TRANSPORTE Carga Onde se localizam?
Quem são os envolidos na atividade e histórico de relação 
territorial?
Com que frequência a atividade é praticada?
Em quais períodos são mais frequentes?
Qual é a infraestrutura utilizada?
Quais são as tensões pelo uso do espaço?

Pessoas

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 
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6.4 MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES NÁUTICAS

Além disso, foram feitas visitas de campo para mapeamento das atividades náuticas, realização 
de entrevistas com os atores locais (grupo focal e individual) e elaboração de mapas participativos 
de caracterização territorial e ambiental das atividades náuticas.

FIGURA 5 - MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DAS ATIVIDADES NÁUTICAS EM TRABALHO DE CAMPO,  
PRAIA DE GAMELA – MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018
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As imagens de satélites do espaço em questão foram instrumentos que auxiliaram na coleta de 
informações sobre conflitos, localização dos territórios e das diversas áreas e fluxos de incidência 
das atividades náuticas.

 
FIGURA 6 - MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DAS ATIVIDADES NÁUTICAS  

EM REUNIÃO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.



26

Percurso metodológico

6.5 REUNIÕES COM OS ATORES ENVOLVIDOS

A metodologia escolhida envolveu reuniões com atores técnicos e gestores municipais, estaduais 
e federais, com o objetivo de definir estratégias para realização do ZATAN e compreender as 
especificidades locais de regulamentação do espaço marítimo e costeiro e intercambiar informações 
sobre aspectos territoriais e ambientais das atividades náuticas.

Também foram realizadas reuniões com atores que trabalham com turismo náutico, atrelada 
à visita de campo.

 
FIGURA 7 - REUNIÃO COM VISITA DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO

Fonte: Sidney Vieira/SEMAS 2018.
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FIGURA 8 - REUNIÃO COM VISITA DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ

Fonte: Sidney Vieira/SEMAS, 2019.

6.6 REALIZAÇÃO DE OFICINAS

O processo metodológico envolveu ainda a realização de três oficinas, ocorridas no Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha e Costeira do Nordeste (CEPENE/ICMBio). 

6.6.1 Oficina 1 (27 a 31 de agosto de 2018):

A primeira oficina aconteceu com o objetivo de construção, de forma participativa, do Diagnóstico 
Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas. 

Os dias de trabalho contaram com a participação ativa de diversos atores locais e institucionais, 
divididos em grupos setoriais. Cada grupo mapeou, sobre uma imagem de satélite, informações 
ambientais, territoriais e ocorrências das atividades náuticas e ambientais, infraestrutura utilizada 
nas atividades náuticas, identificando os atores, conflitos e demais aspectos relacionados. O 
encontro foi realizado da seguinte forma:
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• Abertura oficial e dinâmica de apresentação de cada participante, com a verbalização das 
expectativas em relação ao ZATAN; 

• Apresentação dos objetivos da oficina e introdução aos materiais disponíveis para as atividades: 
breve recapitulação sobre o ZATAN e explicação sobre a proposta da oficina participativa;

• Divisão dos participantes por perfil, definido a partir de um núcleo comum de conhecimentos, e 
divisão da oficina em etapas, sendo cada etapa associada a um perfil específico, da seguinte forma:

QUADRO 2 - ETAPAS POR GRUPO DE PERFIS DOS PARTICIPANTES 

Etapas Perfis de participantes

1 (TARDE DE 28.08) Técnicos/as e representantes das instituições envolvidas.

2 (DIA 29.08) Pescadores, sirizeiros, ostreiros, marisqueiras, proprietários  
de lanchas pequenas, jangadeiros, prestadores de serviços 
náuticos de aluguel (caiaque, boias, banana boat, material  
para mergulho);

3 (DIA 30.08) Proprietários de catamarãs, proprietários de lanchas de médio 
e grande porte, proprietários das marinas, pousadeiros/as, 
proprietários/as dos bares e restaurantes.

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

Para cada etapa citada foram desenvolvidas as seguintes atividades:

• Divisão de cada perfil de participantes em grupos, guiada pelo vínculo de afinidade de trabalho 
desenvolvido na área. Os materiais fornecidos aos grupos incluíram imagens de satélite com 
diferentes enquadramentos e aproximações para caracterização (identificação de lugares de 
interesses, conflitos, territórios, práticas náuticas, trajetos, etc.) e espacialização das atividades 
náuticas; quadro de territórios e conflitos para preenchimento com intuito de agregar e validar 
informações ao quadro síntese do diagnóstico e subsidiar a elaboração de proposta preliminar 
das zonas e seu regramento;

• Elaboração de um esquema de conflitos geral com palavras/frases-chaves;

• Exposição dos resultados de cada subgrupo, sobre as estratégias adotadas para elaboração 
do diagnóstico a partir das imagens de satélites e quadro síntese e, sobre a construção do 
esquema de conflitos;



29

Percurso metodológico

• Finalização das atividades com a totalidade dos participantes do dia, através de dinâmica para 
expressar o sentimento sobre a oficina vivenciada. Ao longo das atividades de cada dia, a equipe 
de consultoria acompanhou e mediou os grupos e realizou registros fotográficos e textuais.

 
FIGURA 9 - ABERTURA DA PRIMEIRA OFICINA ZATAN NO CEPENE

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 10 - MAPEAMENTO E ZONEAMENTO PARTICIPATIVO

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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FIGURA 11 
MAPEAMENTO E 

 ZONEAMENTO PARTICIPATIVO
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 12  
ESQUEMA DE CONFLITOS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

 
 
 
 

FIGURA 13  
SOCIALIZAÇÃO DO  

TRABALHO EM GRUPO 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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6.6.2 Oficina 2 (27 e 28 de março de 2018):

A segunda oficina foi realizada com o objetivo de construção e consolidação das zonas e da 
minuta do zoneamento e contou com as seguintes etapas:

• Abertura oficial, com a leitura do cerimonial e composição da mesa com autoridades presentes 
e representação dos órgãos participantes;

• Apresentação dos objetivos da oficina e introdução aos materiais disponíveis para as atividades: 
breve recapitulação sobre as etapas do ZATAN, explicação sobre os objetivos da oficina 
participativa para elaboração da minuta do zoneamento, introdução à estrutura proposta de 
zoneamento (zonas, subzonas, áreas seletivas);

FIGURA 14 
ESTRUTURA ZONAL DO ZATAN
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

• Divisão dos grupos de trabalho para discussão da minuta do zoneamento (Grupo 1: Institucional, 
Grupo 2: Marítimo-Tamandaré, Grupo 3: Carneiros, Grupo 4: Estuário);

• Reunião de todos os grupos para expor e discutir as contribuições elaboradas e tomada de 
decisões consensuadas.

ZATAN :  ESTRUTURA ZONAL

1. ZONA AMBIENTE PRAIAL

2. ZONA ESTUARINA
    SANTUÁRIO DO MERO

3. ZONA MARÍTIMA

1.1 Praia de Gamela/Aver o Mar
1.2 Praira de Guadalupe
1.3 Praia da Argila
1.4 Praia da Pedra e Reduto
1.5 Praia dos Carneiros
1.6 Praia de Tamandaré

2.1 Rio Ariquindá
2.2 Rio Formoso
2.3 Rio dos Passos/Sirinhaém
2.4 Foz do Rio Formoso/

Guadalupe/Carneiros

3.1 Mar de Dentro
3.2 Complexo Recifal
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QUADRO 3 - PLANEJAMENTO DAS OFICINAS 2 E 3 

Etapas Detalhamento

OFICINA 2
Trabalhos em grupos 
(manhã e tarde de 27/03/2019)

Divisão 
dos grupos

Grupo 1 – Institucional 

Grupo 2 – Marítimo - Tamandaré

Grupo 3 – Carneiros 

Grupo 4 – Estuário

Apresentação dos resultados e 
consolidação participativa da minuta 
de zoneamento (manhã e tarde de 
28/03/2019)

Contribuição dos grupos para minuta de zoneamento

OFICINA 3
Apresentação dos resultados e 
consolidação participativa da minuta 
de zoneamento (manhã e tarde de 
24/04/2019)

Contribuição dos grupos para minuta de zoneamento

3.1 Apresentação dos resultados e 
consolidação participativa da minuta 
de zoneamento (dia 25/04/2019)

Contribuição dos grupos para minuta de zoneamento e 
estratégias de implementação

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 15 
PLENÁRIA PARA TOMADAS  

DAS DECISÕES CONSENSUADAS
Fonte: Sidney Vieira/SEMAS, 2019.
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6.6.3 Oficina 3 (24 e 25 de abril de 2018):

Assim como a segunda, a terceira oficina teve como objetivo a construção e consolidação das 
zonas e da minuta do zoneamento e contou com as seguintes etapas: 

• Abertura oficial com dinâmica de grupo proposta pela moderação envolvendo os participantes 
do dia; 

• Em razão de continuidade da oficina 2, reunião de todos os grupos para expor e discutir as 
contribuições elaboradas e tomada de decisões consensuadas;

6.7 SISTEMATIZAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA PROPOSTA

As informações coletadas foram sistematizadas em três categorias norteadoras, diretamente 
interligadas: território, ambiente e atividades náuticas. Os ‘territórios’ são espaços que foram 
identificados a partir de critérios morfológicos e de ocupação antrópica. A categoria ‘ambiente’ foi 
construída de acordo com os cenários físico-naturais identificados em cada território. A categoria 
‘atividades náuticas’ constitui-se principalmente do levantamento dos usos do ambiente e todo 
seu aparato técnico que estão diretamente ligados ao complexo náutico do espaço em questão.

Também foi realizada a finalização da proposta participativa de Zoneamento Ambiental e 
Territorial das Atividades Náuticas para apreciação na audiência pública.
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6.8 AUDIÊNCIA PÚBLICA

A consulta ao público ocorreu por meio de audiência pública, realizada no dia 5 de julho de 
2019, no CEPENE/ICMBio, localizado no município de Tamandaré. 

QUADRO 4 - PROGRAMAÇÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA CONSOLIDAÇÃO DO ZATAN

Data/Hora Horário/Atividade Detalhamento Responsável

05/07/2019
8h-13h

9h–9h30
Credenciamento

9h30–10h
Abertura

Entrega dos formulários 
para perguntas ou 
inscrição para  
questões orais
Boas vindas - Moderação
Formação da mesa de 
abertura

SEMAS – CPRH

SEMAS – CPRH, 
prefeituras, equipe 
de consultoria.

05/07/2019
8h-13h

10h–10h30
Apresentação 
do processo 
ZATAN

Apresentação pela 
consultoria ZATAN

Equipe de 
consultoria

Lanche e organização das perguntas escritas para respostas

10h45–13h
Plenária

Formação da mesa 
para escuta e 
respostas ao público

SEMAS - CPRH, 
APA-Guadalupe, 
SPU/PE, 
Capitania dos 
Portos, equipe 
de consultoria, 
moderação.

13h
Encerramento

 
Agradecimentos

 
Moderação

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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A Audiência Pública contou com a participação de representantes dos vários segmentos da 
comunidade da região e que tiveram a oportunidade de aprofundar e conciliar as atividades náuticas, 
compatibilizando-as com a conservação ambiental, de modo a fortalecer o turismo sustentável. 

Ao final da audiência foi estabelecido pelo presidente da mesa, Djalma Paes, o prazo de 10 dias 
para receber questionamentos e manifestações.

Em resposta às manifestações após a audiência pública, foram elaboradas três notas técnicas 
pela SEMAS/CPRH e consultoria. Essas manifestações realizaram-se de forma escrita e presencial, 
tanto na Agência Estadual de Meio Ambiente, como na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 
no Palácio Campo das Princesas (prefeito de Sirinhaém, Franz Hacker, com uma comitiva de vários 
atores, representante do JCPM/TPF Engenharia João Recena, prefeitos de Rio Formoso, Isabel Cristina 
Hacker, e de Tamandaré, Sérgio Hacker Côrte Real, e representante da Catamaran Tours, Mauro Brito).

Algumas dessas manifestações já haviam sido pactuadas nas oficinas e outras foram também 
atendidas, uma vez que estavam compatíveis com os parâmetros norteadores: 

a. Salvaguarda da vida humana; 

b. Salvaguarda do ambiente costeiro, principalmente, os espaços de maior sensibilidade ambiental 
como o ambiente estuarino, ambiente recifal e áreas de falésias e dunas; 

c. Salvaguarda do território tradicional da pesca artesanal; 

d. Salvaguarda de espécies ameaçadas de extinção; 

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

Após o debate foi aprovada em agosto de 2020, na 100ª reunião do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (Consema), a minuta de decreto que institui o Zoneamento Ambiental e Territorial das 
Atividades Náuticas da região do estuário do rio Formoso (ZATAN).

6.9 DECRETO ZATAN

A última etapa do percurso metodológico foi a instituição do Decreto Estadual n.º 50.049 
em 06 de janeiro de 2021, que aprovou o Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades 
Náuticas da Região do Estuário do Rio Formoso, uma ação do Poder Público Estadual, que visa 
atender à necessidade de harmonizar as demandas sociais, econômicas e ambientais, ao mesmo 
tempo cumprindo com o seu dever constitucional de garantir um meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, defedendo-o e preservando-o para as presentes e futuras gerações.



_________________________________________

COMPLEXO RECIFAL / TAMANDARÉ - PE
Fonte: Google Earth, 2018.

Caracterização dos sistemas 
ambientais - territorial do 

complexo náutico

7



37

Caracterização dos sistemas ambientais - territorial do complexo náutico

A relevância ecológica, social e econômica do recorte espacial adotado para o ZATAN do rio 
Formoso é tão evidente que a área está contemplada de modo destacado em diversos estudos 

analíticos e instrumentos normativos, a exemplo do Diagnóstico Socioambiental do Litoral Sul de 
Pernambuco e do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Sul de Pernambuco, 
além de estar totalmente inserida nos limites da unidade de conservação estadual APA de Guadalupe, 
e parcialmente na unidade federal APA Costa dos Corais.

No entanto, a ciência da abundância e da complexidade dos problemas e conflitos de diversas 
naturezas que perpassam o território enfocado resulta na contínua demanda pela construção de 
leituras espaciais específicas que possibilitem a regulação de práticas e comportamentos ligados 
à setores particulares da atividade humana, visando sua harmonização com o sistema ecológico. 

A particularidade deste zoneamento é o enfoque dado à análise dos sistemas ambientais 
e dinâmicas territoriais, ambos vistos sob a ótica particular da sua inserção nas (e das suas 
consequências para as) atividades náuticas. É esse olhar simultaneamente direcionado e articulado 
que guiará o texto a seguir.

7.1 DELIMITAÇÕES ESPACIAIS E O SISTEMA FÍSICO-AMBIENTAL

O recorte espacial adotado para o ZATAN da região do estuário do rio Formoso possui grande 
diversidade e complexidade. Inserido na APA de Guadalupe e situado no litoral Sul de Pernambuco, 
este recorte é um espaço fronteiriço entre oceano, a leste, e morros (cristalinos) e colinas 
(sedimentares), a oeste (figura 16). 

A área corresponde a uma planície costeira, termo usado para designar superfícies deposicionais 
de baixo gradiente, que 

[...] margeiam corpos d’água de grandes dimensões, como o mar ou o oceano, e são comumente 
representadas por faixas de terrenos emersos, geologicamente muito recentes e compostos por 
sedimentos marinhos, continentais, flúvio-marinhos, lagunares, paludiais etc., de idade quaternária 
(SUGUIU, 2010).
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FIGURA 16 - REGIÃO DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO

Fonte: CPRH, 2006.

Na área em questão, a planície costeira é composta de feições de manguezais, várzeas fluviais 
alagadas, várzeas e terraços marginais a cursos de rios, terraços marinhos e praias. Os limites do 
ZATAN também abrangem uma área marítima com significativa presença de ambientes recifais. 

Mar e cursos fluviais são os grandes macroterritórios do tráfego náutico. É nesses espaços 
que as pessoas conduzem as (e são conduzidas pelas) embarcações. Já as formações palustres ou 
lamacentas dos manguezais, os depósitos arenosos dos terraços marinhos e praias, as várzeas e 
terraços fluviais, e os arrecifes que afloram nas marés baixas, são territórios suportes ao trabalho 
náutico em água. 

Áreas navegáveis e áreas de suporte à atividade náutica tem importância equiparáveis, sendo 
ambas essenciais para a existência dos fluxos e pontos associados à rede que integra tal atividade. 
Na figura 17, é possível observar a partir de uma vista aérea três compartimentações nítidas do 
espaço. Ao fundo da figura visualiza-se o rio Ariquindá, que comporta três marinas; no segundo 
plano, entre o rio e o mar, num espaço com características de parcelamento urbano, tem-se a área 
de várzea e terraço fluvial, manguezal e terraço marinho; e, no primeiro plano da imagem observa-
se a praia, o mar de dentro e os recifes. 
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FIGURA 17 - RIO ARIQUINDÁ E PRAIA DAS CAMPAS, TAMANDARÉ:  
ÁREAS NAVEGÁVEIS E ÁREAS DE SUPORTE ÀS ATIVIDADES NÁUTICAS

Fonte: CPRH, 2013.

Na figura 18, a vista aérea apresenta Tamandaré, entre a praia dos Carneiros e a foz do rio 
Formoso, evidenciando a praia arenosa e o terraço marinho coberto por coqueiral.

FIGURA 18 - VISTA AÉREA 
TAMANDARÉ ENTRE PRAIA  
DOS CARNEIROS E FOZ  
DO RIO FORMOSO
Fonte: CPRH, 2013.
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A seguir são examinadas características desses ambientes, de modo a percebê-los em suas 
particularidades e em sua imbricação com as dinâmicas territoriais.

Na área marítima abrangida pelo ZATAN, um dos fatores mais relevantes é a presença de recifes 
de arenito, algas e corais, que, além de exercerem efeito protetivo à linha de costa, diminuindo o 
poder erosivo das ondas sobre as praias, também dão origem às piscinas naturais, que estão entre 
os principais fatores atrativos para realização da atividade náutica (veraneio/lazer, turismo e pesca). 

Os recifes de arenito (beachrocks) formam linhas quase contínuas, paralelas à costa e indicativas 
da posição desta quando o nível do mar se encontrava abaixo do nível atual (ALHEIROS, 1998). Os 
recifes orgânicos ocorrem sobre bancos de arenito, conforme perfil esquemático a seguir (figura 19).

 
FIGURA 19 - PERFIL ESQUEMÁTICO DOS RECIFES DE CORAL  

E DO BANCO DE ARENITO DA PRAIA DE TAMANDARÉ (LABOREL, 1969).

Fonte: (DOMINGUES et. al., 1990).

A área marítima em questão ‘’destaca-se pela diversidade de vida marinha, incluindo espécies 
de corais endêmicas do Brasil e rica ictiofauna, de notória presença nos ambientes recifais’’ (CPRH, 
1999). Desta forma: 

[a] morte de corais e a presença de espécies superdominantes, como o ouriço (Echinometralucunter), 
são indicadores da necessidade de medidas que promovam o uso turístico sustentável e de estratégias 
que permitam a recuperação dos ambientes recifais’ (CPRH,1999). 

FIGURA 20 - VISTA AÉREA 
PRAIA DE TAMANDARÉ: RECIFES 

ARENÍTICOS E CORALÍNEOS
Fonte: CPRH, 2013.
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Devido à presença dos recifes (figura 20, na página anterior), o ambiente marinho circunscrito 
na área do ZATAN compreende áreas conhecidas como mar de dentro, região abrigada pelos recifes 
adjacente a linha de costa.

Além das áreas marítimas, os ambientes navegáveis são compostos pela rede hidrográfica do rio 
Formoso, que nasce da confluência dos riachos Serra D’água e Vermelho, cujas nascentes situam-
se a oeste da APA de Guadalupe e, portanto, fora dos limites do ZATAN. Essa área de nascentes 
situa-se em terreno cristalino intensamente ocupado com atividades agrícolas, especialmente a 
cultura de cana de açúcar, mas também coqueirais e outras frutíferas, agricultura familiar, seringal 
e áreas de pasto, modos de ocupação da terra que confinam a floresta ombrófila em fragmentos 
de diversas dimensões (CPRH, 1999).

O rio Formoso segue seu curso na direção sudeste, passando pelo perímetro urbano homônimo 
e, adiante, integra a planície costeira na forma de estuário, abrangendo os braços compostos pelo 
rio Goicana, rio dos Passos e seus afluentes (riachos Porto das Pedras e Lemenho), localizados à 
norte e nordeste (figura 21, ver seta), bem como pelo rio Ariquindá (figura 22, ver seta) e seus 
afluentes (riachos União, Porto do Tijolo, Porto Alegre e Cabroró) situados ao sul, antes de desaguar 
no oceano Atlântico.

 
FIGURA 21 - VISTA AÉREA SIRINHAÉM, EVIDENCIANDO A EXTENSA REDE FLUVIAL  

QUE DESÁGUA NO RIO FORMOSO, E QUE COMPÕE O COMPLEXO ESTUARINO

Fonte: CPRH, 2013.
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FIGURA 22 - VISTA AÉREA TAMANDARÉ, EVIDENCIANDO O CONTATO DO RIO ARIQUINDÁ E RIO FORMOSO

Fonte: CPRH, 2013.

Essa rede de leitos fluviais conectada com o mar recebe o fluxo e refluxo diário das marés, e 
esse afogamento possibilita as condições hidrodinâmicas adequadas à ocorrência de extensos 
manguezais, contendo bosques de mangues, apicuns e salgados. 

De acordo com Silva et. al (2009), os estuários são ambientes transicionais entre o continente 
e o oceano, nas áreas de foz, resultando na diluição mensurável da água salgada do mar pelas 
águas doces do rio. Para as autoras, a área em questão corresponde a um estuário do tipo ‘planície 
costeira’, formado durante a transgressão marinha no Holoceno (últimos 11.000 mil anos), na qual 
o processo de inundação dos vales dos rios foi superior ao da sedimentação.

O complexo estuarino do rio Formoso se limita a oeste, nordeste e norte com o sopé de morros 
e colinas (ambientes não abrangidos no presente zoneamento), e a leste e sul com os terraços 
marinhos atuais. Os terraços marinhos holocênicos são frutos de episódio transgressivo e aparecem 
na forma de terraços arenosos com altitudes que variam entre um e cinco metros acima da preamar 
atual (DOMINGUES et. al., 1990). Na área do ZATAN, a regularidade dessas feições é interrompida 
pela presença do rio Formoso, que causa a descontinuidade entre os terraços marinhos de Gamela 
e Guadalupe, ao norte do rio, e o terraço de Carneiros, ao sul do rio.

As praias margeiam externamente os terraços marinhos holocênicos. Do ponto de 
vista morfológico, compreendem três setores: antepraia (porção submersa da praia), praia 
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propriamente dita ou estirâncio (zona situada entre o nível da maré alta e o da maré baixa) e 
pós-praia (faixa situada acima da preamar e somente atingida por ondas de marés excepcionais), 
estando as duas últimas, em geral, separadas entre si por uma ruptura de declive denominada 
berma (CPRH, 1998, p.34).

Praias e terraços não compõe os ambientes navegáveis, mas são ambientes importantes às 
atividades náuticas, pois viabilizam acesso e instalação de suporte às citadas atividades. Ao mesmo 
tempo são ambientes imprescindíveis para a reprodução e manutenção das dinâmicas físicas-
ambientais do ambiente costeiro. Diante disso, no sentido de garantir a manutenção desse território 
que abriga um complexo paisagístico utilizado para fins econômicos, sustento de muitas famílias e 
empresários locais, faz-se necessário garantir a manutenção do equilíbrio ambiental. Resguardar os 
terraços marinhos ainda com grau de ocupação baixo e/ou não ocupados é condição fundamental 
para a economia local e para o equilíbrio ambiental costeiro. 

Nas figuras 23, 24 e 25 a seguir, percebe-se a relação espacial entre a praia marítima, o terraço 
marinho e os ambientes à retaguarda, como os manguezais ao fundo.

FIGURA 23  
PONTAL DE GUADALUPE  
E FOZ DO RIO FORMOSO
Fonte: CPRH, 2013.

 
FIGURA 24 
PRAIAS DE GUADALUPE E 
GAMELA, EVIDENCIANDO O 
TERRAÇO MARINHO
Fonte: CPRH, 2013.
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FIGURA 25 - PRAIA DE GAMELA: PRAIA, TERRAÇO MARINHO E AMBIENTES À RETAGUARDA

Fonte: CPRH, 2013.

 
  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 (ARAÚJO, M.E; MELO, P.W., 2019).

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 são uma das principais razões para a redução na abundância e no tamanho médio dos 
meros no complexo estuarino.
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 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 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 foi 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 deles. 
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).

7.2. COMPLEXO NÁUTICO: TERRITÓRIO E ATIVIDADES NÁUTICAS

A área objeto do presente diagnóstico 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, como supracitado, abriga os territórios da APA Costa dos Corais e da APA de Guadalupe e o 
território do Parque Natural Municipal de Tamandaré.

Neste complexo náutico encontram-se atividades pesqueiras de base familiar, atividades de 
turismo náutico atreladas à rede de bares/restaurantes 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. 
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7.2.1 Atividade náutica de pesca

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. 

FIGURA 26 - BELEZA CÊNICA DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO EM 2013

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

A modalidade de pesca artesanal e os atores que a praticam são definidos, segundo a lei n° 
15.590, de 21 de setembro de 2015 (Regulamentada pelo Decreto n° 45.396, de 29 de novembro 
de 2017) a qual institui a Política da Pesca Artesanal no Estado de Pernambuco, considerando o 
“pescador artesanal: aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca 
sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que”:

a) utilize embarcação de até 6 (seis) toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro;
b) na condição exclusiva de parceiro outorgado, utilize embarcação de até 20 (vinte) toneladas de 
arqueação bruta; e
c) sem utilizar embarcação pesqueira, exerce atividade de captura ou de extração de elementos 
animais ou vegetais que tenham na água seu meio normal ou mais frequente de vida;

Esse tipo de pesca artesanal, de acordo com o Diagnóstico Socioeconômico da Pesca Artesanal 
do Litoral de Pernambuco, publicado em 2010, é realizada principalmente nos estuários/mangue, 
correspondendo a um total de 54,5% de toda pesca praticada no litoral do Estado. 

Para o município de Sirinhaém, o referido estudo identificou cinco comunidades que têm a pesca 
como importante atividade, são elas: Barra de Sirinhaém, Vila de Sirinhaém, Aver o Mar, Agrovila e 
Santo Amaro. Para análise estatística, essas comunidades foram agrupadas em duas localidades: 
Barra de Sirinhaém e Sirinhaém. A primeira caracteriza-se por realizar, principalmente, a pesca 
no mar de fora, enquanto a segunda engloba todas as outras comunidades e são essencialmente 
formadas por pescadores estuarinos e marisqueiras (figura 27). Todas essas comunidades estão 
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fora dos limites do ZATAN, no entanto, as pessoas que ali habitam estão em ligação direta com a 
área do zoneamento através da pesca.

 
FIGURA 27 - COMUNIDADES PESQUEIRAS DO MUNICÍPIO DE SIRINHAÉM

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico da Pesca Artesanal do Litoral de Pernambuco, 2010.

As comunidades de Vila de Sirinhaém, Aver o Mar, Agrovila e Santo Amaro têm uma relação mais 
estreita, em termos de pesca, com o estuário do rio Formoso. Segundo o citado diagnóstico, o tipo de 
embarcação mais presente é a jangada (32,2%) e a canoa (12,6%). Na questão referente aos aparelhos 
utilizados para tal atividade, a coleta manual encontra-se entre as mais citadas, acompanhadas de 
emalhar/espera/caçoeira/malhadeira (27,6%) e a linha/vara de pescar siri (21,8%).

Em relação ao município de Rio Formoso, o diagnóstico da pesca identificou duas comunidades: 
pescadores do centro de Rio Formoso, onde localiza-se a Colôniade Pescadores Z-7, e os quilombolas 
da comunidade quilombola de Siqueira (figura 27).

Os tipos de embarcações mais utilizadas pelos pescadores e pescadoras de Rio Formoso são 
a canoa (28,3%) e a baitera (27,4%), totalizando 55,7%. Na questão referente aos aparelhos 
utilizados para tal atividade, representando 64,2% do total, a coleta manual encontra-se entre as 
mais citadas, acompanhadas das redes de emalhar/espera/caçoeira/malhadeira (28,3%), a linha 
de mão (21,2%), a linha/vara de pescar siri (11,5%) e a tarrafa (10,6%). Ver figura 28.
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FIGURA 28 - PESCA NOS RECIFES, TAMANDARÉ

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

No município de Tamandaré, no qual foi identificado uma comunidade pesqueira (figura 28 e 29), 
a atividade de pesca está distribuída da seguinte maneira: pesca do mar de fora (39,7%), seguida 
pelas pescas estuarina/manguezal (29,5%) e do mar de dentro (26,9%).O tipo de embarcação mais 
presente é a jangada (38,5%) e o bote motorizado (35,9%), que juntos somam o quantitativo de 
74,4% das embarcações utilizadas pelas pessoas envolvidas diretamente com pesca.

Na questão referente aos aparelhos utilizados para tal atividade, representando 55,1% do total, a 
linha de mão encontra-se entre as mais citadas, acompanhadas de emalhar/espera/caçoeira/malhadeira 
(37,2%), a rede de arrasto (20,5%), a coleta manual (20,5%), a tarrafa (17,9%) e o mergulho (16,7%).

Dentre as conclusões do referido diagnóstico, foi verificado que algumas atividades têm 
conflitado com o setor da pesca, entre elas as mais citadas foram: a carcinicultura, o turismo 
“selvagem”, a especulação imobiliária, bem como políticas públicas inadequadas. 

Nos trabalhos de campo do ZATAN foi relatado o uso de água sanitária na pesca do polvo nos 
recifes (figura 31). A pesca em ambiente recifal, que acontece principalmente no período da baixa-
mar faz parte da paisagem cotidiana, cenário esse presenciado em campo (figuras 29 e 30).
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FIGURA 29 - COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE RIO FORMOSO

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico da Pesca Artesanal do Litoral de Pernambuco, 2010.

 
FIGURA 30 - COMUNIDADE DE TAMANDARÉ

Fonte: Diagnóstico Socioeconômico da Pesca Artesanal do Litoral de Pernambuco, 2010
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FIGURA 31 - PESCA DE POLVO 
NA BAIXA-MAR, PONTAL DE 
CARNEIROS
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

 
  Em relação ao turismo classificado como “selvagem”, foi explicitado a partir das entrevistas 
coletadas em campo e no âmbito da oficina 1 que diversas embarcações, do tipo lancha, de 
veranistas, circulam pelo estuário sem respeitar os limites de velocidade e as áreas de pesca. A 
vibração da hélice das embarcações na massa d’água, assim como as marolas provocadas pelo 
deslocamento das lanchas, jet-ski e outros flutuantes motorizados provocam erosão nas margens, 
segundo os pescadores (figura 32). O tráfego intenso vem ocasionando solapamento das margens 
do rio Ariquindá e assoreamento do talvegue o que força a circulação das embarcações para as 
margens do manguezal tencionando mais as margens e afetando a fauna estuarina que busca abrigo 
na biomassa vegetal. Essas embarcações são normalmente oriundas do município de Tamandaré 
que possui a maior parte das marinas.

FIGURA 32 - SOLAPAMENTO DAS 
MARGENS DO RIO ARIQUINDÁ
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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Para o caso de Rio Formoso, o diagnóstico da pesca identificou alguns pescadores envolvidos 
com o turismo, por eles classificado como de base ecológica e utilizando barco de pequeno porte. 
Na época do citado estudo, chegou-se à conclusão de que o número de pescadores envolvidos 
com o turismo era muito baixo. No trabalho de campo do ZATAN, através de observação direta da 
paisagem e entrevista com pescadores e representantes da Prefeitura de Rio Formoso, percebeu-se 
uma considerável participação desses atores locais na oferta do serviço turístico. Esses pescadores 
estão ligados, em sua maior parte, à Associação de Barqueiros do citado município (ACABANTURF). 
Segundo a entrevista, são quase 100 barqueiros envolvidos no trabalho turístico. 

Os barqueiros utilizam uma área no manguezal, ao lado da ponte do rio Ariquindá, como ponto 
de recepção dos turistas. Além dessa área, foi identificada a oferta de passeios, ao longo de toda a 
extensão da praia de Carneiros. Na figura 33 pode-se observar um pescador em seu barco à espera 
de clientes, situação a qual não ocorre com os catamarãs, que no segundo plano da imagem 
aparece desembarcando os passageiros. Estes realizam suas vendas por meio de redes turísticas 
inter-regionais.

FIGURA 33 - PESCADOR NA ESPERA POR CLIENTE, PRAIA DOS CARNEIROS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018
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7.2.2 O turismo náutico e a prática náutica recreativa

Atualmente, o turismo náutico na área 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 (figura 34). Esse tipo 
de produto turístico pode englobar experiências ligadas ao patrimônio cultural e/ou natural como 
também às promoções de festas e competições náuticas.

 
FIGURA 34 - BAR/RESTAURANTE, PRAIA DOS CARNEIROS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

O turismo náutico atrelado à cultura náutica local movimenta ainda as marinas existentes na 
área, uma vez que boa parte dos veranistas mantenedores de casa no município de Tamandaré, 
ou municípios próximos, faz uso dessas instalações para guardarem suas embarcações (figura 35). 
Porém, é importante salientar ainda que alguns desses veranistas utilizam as garagens das suas 
próprias casas para guardar suas embarcações.
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FIGURA 35 - MARINA SITUADA NA PRAIA DE TAMANDARÉ

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

Em junho de 2018, a Capitania dos Portos de Pernambuco, em reunião do Grupo de Trabalho 
(GT) Náutico-PE, criado no âmbito da Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla (CTE ORLA-PE), 
entregou uma lista das lanchas e jet-skis cadastradas nos três municípios que englobam o estuário 
do rio Formoso (Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré). Segundo listagem, encontram-se na área 
sete marinas regulares: Paraíso de Ariquindá, Marina Pontal do Maceió, Marina Alto mar, Marina 
Campas, Marina Sirinhaém, Marina dos Carneiros, Marina Ariquindá. Ao todo elas abrigam 413 
embarcações do tipo lancha e moto aquática (jet-ski).

Essas marinas estão concentradas nas margens do rio Ariquindá, localizada no interior do 
estuário do rio Formoso, e na praia de Tamandaré, inserida numa área de complexo recifal. São 
duas áreas que apresentam uma alta sensibilidade ambiental em relação ao uso náutico, pois 
apresentam perfil geomorfológico com canais estreitos de pouca profundidade e concentração 
de biodiversidade. 

Neste caso a navegação intensa altera o perfil geomorfológico ao causar erosão das margens, 
carreamento de sedimentos do fundo, solapamento das margens com desabamento da vegetação, 
assoreamento do canal principal (talvegue). Esses processos geram impacto direto no ambiente 
abrigador de rica fauna marinha-estuarina, além de interferir no perfil comportamental da fauna o que 
gera um desequilíbrio nos ciclos de vida. A seguir um mapa (figura 36) com essas áreas localizadas.
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FIGURA 36 - ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE MARINAS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

Em recente listagem, sobre quantidade de embarcação por tipo e por Organização Militar 
da Marinha, publicada no site da Marinha do Brasil , em julho de 2018, a Capitania dos Portos de 
Pernambuco apresentou o quantitativo de 3054 lanchas e 2324 motos aquáticas (jet-ski) registrados. 
Diante desses dados, pode-se inferir que o quantitativo geral de lanchas abrigadas nas marinas 
do estuário do Rio Formoso representa 10,67% do valor total registrado na Capitania dos Portos, 
Pernambuco, e as motos aquáticas representam 3,74% do total. Em que pese a situação de lanchas 
e motos aquática que estão nas garagens das casas de veraneio, esse valor tende a aumentar. 

As embarcações do tipo jangada, bote motorizado, lancha pequena e catamarã (embarcação 
multicasco), compõem o somatório das embarcações prestadoras de serviços turísticos. De acordo 
com o Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010, Art. 37°, “a embarcação de turismo é aquela que 
possui a construção inscrita na autoridade marítima, apta ao transporte de pessoas cuja finalidade 
seja a oferta de serviços turísticos, bem comonavios estrangeiros que também podem operar como 
embarcações turísticas, desde que sejam fretados por uma agência de turismo brasileira ou por 
amadores estrangeiros com empresa cadastrada no Ministério do Turismo”.

No contexto em análise, foram encontrados quatro tipos de embarcação utilizadas no turismo 
local: lancha, barco de pesca pequeno, jangada à vela, e catamarã. Os catamarãs podem ser divididos 
empequeno (capacidade total até 50 pessoas), médio (capacidade total entre 50 e 80 pessoas) 
e grande porte (acima de 80 pessoas). Com base nas entrevistas e informações provenientes 
das oficinas, no ano de 2018, existiam 21 catamarãs operando no estuário do rio Formoso, cuja 

1

2
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capacidade total de passageiros transportados poderia alcançar um quantitativo de carga máxima 
de 2.250 pessoas.

A seguir, um quadro com o quantitativo estimado de embarcações que circulam na área, seguido 
por duas imagens exemplificando alguns dos tipos de embarcações identificadas operando com 
o turismo na área.

QUADRO 5 - QUANTITATIVO ESTIMADO DE EMBARCAÇÕES NOS LIMITES DO ZATAN EM 20181

Tipos embarcações Onde Quantidade

Barcos de apoio ao turismo ACABANTURF 78

Jangadas a vela AJT 10 

Lanchas Marina paraíso de Ariquindá 20

Marina Pontal de Maceió 15

Marina Alto Mar 61

Marina Campas 27

Marina Sirinhaém 36

Marina dos Carneiros 99

Marina Ariquindá 68

COOPERMART 20

AJT 7

ATTNPC 32

Catamarã AJT 1

Praia dos Carneiros 21

1  Segundo entrevistas de campo.
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Tipos embarcações Onde Quantidade

Moto Náutica (Jet-skis) Marina paraíso de Ariquindá 16

Marina Pontal de Maceió 4

Marina Alto Mar 11

Marina Campas 11

Marina Sirinhaém 8

Marina dos Carneiros 22

Marina Ariquindá 15

TOTAL2 582

 
Fonte: Cooperativa de Marinheiros de Tamandaré (COOPEMART); Associação dos Canoeiros e Barqueiros Náuticos de 
Turismo do Rio Formoso (ACABANTURF); Associação dos Jangadeiros de Tamandaré (AJT); Associação dos Trabalhadores 
de Transporte Náutico da Praia dos Carneiros (ATTNPC); prestadores de serviços náuticos local; e, Capitania dos Portos de 
Pernambuco.

FIGURA 37 - EMBARCAÇÃO MULTICASCO DE GRANDE PORTE, EM SIRINHAÉM  

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

2  O total é um valor aproximado, considerando que existem ainda embarcações que não estão constando no levantamento 
das fontes consultadas, segundo informações das autoridades marítimas. Ainda, vale ressaltar que deste quantitativo de 
582 embarcações, 411 estão nas marinas, sendo destas, 326 lanchas e 87 motos náuticas (jet-ski).
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 FIGURA 38 - LANCHAS NO PRIMEIRO PLANO, BARCO PEQUENO DE PESCA NO SEGUNDO PLANO E 
CATAMARÃ DE MÉDIO PORTE AO FUNDO, NO BANHO DE ARGILA, EM SIRINHAÉM 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

Como visto (figuras 37 e 38), destaca-se na foz do rio Formoso uma intensa circulação cotidiana 
de embarcações multicasco de turismo, do tipo catamarã. No cenário nacional, de acordo com dados 
da Marinha do Brasil para 2018, as águas costeiras brasileiras abrigam 71% (frota de 869 barcos) 
das embarcações multicasco, e as águas fluviais detêm 29% (frota de 353 barcos). Tomando o 
universo total dessa frota da área costeira, a região costeira nordestina detém 67% das embarcações 
multicasco, a região costeira do Sudeste está em segundo com 28%. 

No ranking nacional por Organização Militar da Marinha, as Capitanias dos Portos de Alagoas, 
de Pernambuco e do Maranhão lideram a lista de registros das embarcações multicasco, em 2018. 
Não sem razão, os estados de Pernambuco e Alagoas comportam, como um de seus principais 
produtos de turismo náutico, passeios turísticos em águas costeiras calmas com a presença de 
piscinas naturais. 

O gráfico da figura 39 a seguir contém a distribuição dessa frota multicasco para a região 
nordeste, que lidera o ranking nacional costeiro desse tipo de embarcação. Na perspectiva intra-
regional vê-se as Capitanias de Alagoas e Pernambuco com o maior percentual.
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FIGURA 39 - GRÁFICO PORCENTAGEM DE EMBARCAÇÃO MULTICASCO NE

Fonte: Marinha do Brasil, 2018. Organizado por Consultoria ZATAN.

Comparando-se em termos nacional, a frota de embarcações multicasco registrada na Capitania 
dos Portos de Pernambuco detém 10% do quantitativo geral desse tipo de frota registrada em todas 
as Organizações Militares da Marinha para a área costeira. Um número expressivo, principalmente 
ao considerar a pequena extensão da costa pernambucana, de 187 km. Na área em questão, de 
acordo com informações das entrevistas, circulam ao todo cerca de 22 catamarãs, que equivale a 
25,6% da frota total pernambucana. Na figura 40, vê-se três catamarãs fundeados à espera dos 
clientes que estão visitando as piscinas naturais de Carneiros na baixa-mar. Na figura 41 pode-se 
visualizar embarque de passageiros na praia da Gamela, em catamarã de grande porte.

FIGURA 40  
CATAMARÃS DE MÉDIO PORTE 

FUNDEADOS EM PONTO DE 
VISITAÇÃO DAS PISCINAS 

NATURAIS DE CARNEIROS
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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Toda oferta de passeios náuticos se concentra, majoritariamente, em duas áreas: uma se 
encontra entre a foz do rio Ariquindá e o pontal de Carneiros/Foz do rio Formoso, e a outra está 
circunscrita à área do complexo recifal e mar de dentro de Tamandaré.

 

FIGURA 41 - EMBARQUE EM 
CATAMARÃ NA PRAIA DE 

GAMELA, SIRINHAÉM - PE
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

Nas duas áreas apresentadas na figura 42 existe um intenso fluxo de embarcações, ocorrendo 
cruzamento de rotas náuticas, 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. A seguir expõe-se o detalhamento das rotas para 
a mencionada área 1 (ver figura 42).

FIGURA 42 - ÁREAS DE MAIOR CONCENTRAÇÃO DAS ATIVIDADES NÁUTICAS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

1

2
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Em termos de circulação a partir das rotas estabelecidas na área, diante da problemática de 
congestionamento no fluxo de embarcações e dos perigos resultantes da situação, nota-se 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 de banhista 
e queda de pessoa na água. 

Todos esses problemas são potencializados ao somar as embarcações dos veranistas que 
circulam na mesma área dos passeios turísticos náuticos (ver figura 43), e em algumas situações, 
transitam em velocidade alta.

 
FIGURA 43 - ROTAS POR TIPO DE EMBARCAÇÃO E USO NA FOZ DO RIO FORMOSO

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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  Essas duas áreas também abrigam a incidência de espaços densamente ocupados por banhistas. 
Os pontos de maior pico foram: 

• Município de Tamandaré: a região dos bares da área de maior concentração urbana da praia de 
Tamandaré e na praia de Carneiros, especialmente a região da prainha e dos bares no pontal de 
Carneiros. Na área do ambiente recifal, em termos de fluxo de pessoas destaca-se as piscinas 
Val das Campas e Topless e as piscinas do costão de arenito adjacente ao bar Bora Bora. Em 
relação às práticas náuticas dos banhistas, pode-se incluir o uso de caiaque, de stand up, de 
colchão inflável, de mergulho livre e de flayboat (Carneiros).

• Município de Sirinhaém: a área do banho de argila e a croa (banco de areia) do pontal de 
Guadalupe, e as piscinas de Aver o Mar.

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 
espaço, desejado por diferentes atores da sociedade e cada vez mais frequentado. Atrelado a isso 
estão os problemas ambientais que tendem a aumentar.

7.2.3 Conflitos no uso do território 

A partir da oficina participativa 1, foi possível fazer um traçado mais aproximado da situação 
complexa e conflituosa existentes na área do estudo. O olhar diferenciado de cada um dos grupos 
pôs em evidência uma série de situações que reiteram e complementam as informações coletadas 
em campo. Segue uma lista de apontamentos sobre conflitos elencados na oficina:

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

• Excesso de velocidade de determinadas embarcações, sendo muitas delas apontadas como 
irregulares;

• Número demasiado de embarcações, principalmente nos feriados prolongados e no verão, 
quando as embarcações, mantidas ao longo do ano nas marinas, são realmente utilizadas pelos 
seus proprietários; 

• Banhistas em áreas indevidas, como no canal de navegação da praia de Tamandaré; 

• Alta velocidade e manobras dos jet-skis, assim como a presença destas motos náuticas nas 
piscinas naturais e próximas à praia, ameaçando a segurança dos banhistas e das embarcações; 

• Falta de espaços para embarque e desembarque de passageiros na praia de Tamandaré; 

• Mergulhos sendo realizados sem a devida sinalização; 

• Acesso público restrito a praia dos Carneiros, na maior parte do território o acesso é privado;
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• A pesca e captura de camarão, apontada como um conflito interestadual, uma vez que, segundo 
relatado, pescadores de outros estados se dirigem a esse espaço para praticar a pesca no período 
do defeso em seus respectivos estados, visto que em Pernambuco não há defeso do camarão;

• Poluição sonora proveniente dos motores e do som alto a bordo das embarcações;

• Poluição ambiental como despejo indevido de esgotoe resíduos das embarcações nas águas 
do rio e do mar e acúmulo de lixo nos pontos turísticos;

• Destruição dos corais por pisoteio, quebra das estruturas e suspensão de sedimento;

• Pesca predatória de espécies ameaçadas; 

• Falta de sinalização náutica, possibilitando colisão entre banhistas e embarcações, ao mesmo 
tempo que dificulta o tráfego das embarcações, principalmente à noite (figura 44);

• Falta de segurança em pontos específicos, onde frequentemente ocorrem assaltos (figura 45);

• Falta de coleta de lixo e lixeiras nas praias;

• Conflitos ambientais com a carcinicultura no estuário do rio Formoso;

• Impacto ambiental em área de capim-agulha, em frente à igrejinha dos Carneiros, devido ao 
fluxo das embarcações;

• Ocupação desordenada do espaço;

• Superlotação de turistas e ambulantes no pontal de Carneiros (área de maior concentração 
dos bares/restaurantes);

• Superlotação de turistas e embarcações na praia da Argila.

 
FIGURA 44 - EMBARCAÇÕES DE VERANISTAS NA PRAIA DA ARGILA

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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FIGURA 45 - FALTA DE SINALIZAÇÃO NOTURNA NA PRAIA DOS CARNEIROS

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018

Alguns pontos antagônicos e conflitantes também foram citados entre os presentes, como 
esportes náuticos x erosão; pesca x turismo; esportes náuticos x banhistas; biodiversidade x turismo; 
esportes náuticos x pescadores. Essas divergências acontecem principalmente pela disputa de 
territórios, mas também pelo despreparo e desinformação das consequências que podem acarretar.



_________________________________________

FESTA NÁUTICA / PRAIA DOS CARNEIROS - PE
Fonte: Consultoria ZATAN, 2019.

Capacidade de carga para área do 
ZATAN: análise para realidade atual

8
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O estudo de capacidade de carga é uma metodologia utilizada com o objetivo de estimar e indicar, 
em termos quantitativos, o nível máximo do fluxo de turistas e visitantes em determinado 

ambiente, de modo a não causar sua degradação (PIRES, 2005). Através do estudo de capacidade 
de carga e manejo das áreas é possível planejar e adequar ambientes naturais ao uso recreativo, de 
visitação, econômico e futuras atividades que venham a ocorrer, garantindo a qualidade ambiental 
dos espaços. Dessa forma, pode-se desenvolver destinos mais sustentáveis e evitar um possível 
colapso decorrente da extrapolação do uso dos recursos naturais.

No Brasil, conforme aponta Pereira Jr. (2016, p. 1), ao analisar roteiro proposto pelo Ministério 
do Meio Ambiente1, o estudo e o manejo de impactos da visitação têm sido realizados de forma 
pontual, sem um marco conceitual e procedimentos comuns. Boa parte das atividades recreativas 
em ambientes naturais ocorre sem planejamento prévio, com falta de informações sistematizadas 
sobre as verdadeiras repercussões do uso e de recuperação dos ambientes. 

Esse cenário tem chamado atenção e a preocupação com o tema, estimulando a produção 
bibliográfica acerca de estudos de capacidade de carga para os mais diversos fins. Encontram-
se, por exemplo, estudos para a gestão do turismo em cidades históricas (TRIGUEIROS, 2015), para 
manejo e gestão de cavernas (LOBO, 2008), para preservação da comunidade local e no controle 
dos resíduos gerados pelas instalações e pelos serviços prestados em propriedades rurais turísticas 
(SOLLER e BORGUETTI, 2013), e para implementação de complexo turístico/habitacional em praias 
de beleza cênica (RUSCHMANN et al, 2008).

Segundo Cifuentes et al. (1992), autor que dá nome a um dos métodos utilizados para o cálculo 
da capacidade de carga, o número determinado para essa capacidade em si, não é suficiente para 
uma abordagem adequada, sendo necessário atrelar aspectos sociais e ambientais que interfiram 
na área, além da conduta do visitante. Cordeiro et al (2013a) afirma que no âmbito do planejamento 
turístico, a metodologia de capacidade de carga elaborada pelo autor supracitado é largamente 
utilizada justamente por contemplar tanto os aspectos físicos, quanto as componentes biológica 
e social da área. 

 
A metodologia proposta por Cifuentes et al (1992) estabelece três níveis de capacidade de carga:

• Capacidade de carga física (CCF): indica o limite máximo de visitantes que podem frequentar 
uma determinada área por dia, considerando as características biofísicas do meio.

• Capacidade de carga real (CCR): é o limite máximo de visitas submetida a fatores de correções 
obtidos a partir de variáveis físicas, ambientais, ecológicas, sociais e de manejo da área. 

• Capacidade de carga efetiva (CCE): é o limite máximo de pessoas admissível numa área, 
considerando-se a capacidade de carga real atrelada à capacidade do órgão gestor para ordenar 
e manejar a área.
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A ilustração a seguir mostra a relação existente entre cada um desses níveis: 

 
FIGURA 46 - NÍVEIS DE CAPACIDADE DE CARGA PROPOSTOS POR CIFUENTES

Fonte: Cifuentes (1992). 

A metodologia de Cifuentes et al. (1992) foi utilizada como referência no trabalho da Secretaria 
de Turismo do Estado de Pernambuco  para a Área de Proteção Ambiental de Guadalupe (2011), a 
partir do estudo de capacidade de carga das praias de Tamandaré e dos Carneiros.

8.1 APA DE GUADALUPE E CIRCULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES E PESSOAS NO 
ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO EM RELAÇÃO AO CONTEXTO ATUAL 

Sobre a circulação de embarcações e o impacto no regramento do zoneamento, foram 
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 versa sobre a quantidade máxima recomendada de embarcações 
que pode trafegar em simultâneo no estuário.

De acordo com os parâmetros emitidos pelo citado estudo, para a subárea de circulação de 
embarcações no estuário do rio Formoso, que compreende o rio Ariquindá e a foz do rio Formoso, 
chegou-se ao denominador de 52 embarcações circulando em simultâneo, em termos de capacidade 
de carga física (CCF) e capacidade de carga real (CCR). Considerando a capacidade de carga efetiva 
(CCE), que inclui no cálculo a capacidade de gestão da APA, esse quantitativo decresce para 12 
embarcações circulando em simultâneo. Diante desses dados, o estudo de capacidade de carga 
indicou a necessidade de limitação do número de embarcações, da velocidade desenvolvida, bem 
como dos tipos de embarcações que podem operar no estuário.

Ao analisarmos a realidade atual do quantitativo de embarcações que circulam na mesma área 
em que foi calculada a capacidade de carga, no ano de 2011, vê-se a extrapolação ao denominador 
máximo apontado de 52 embarcações, considerando apenas a CCF e CCR.  Em imagem aérea 
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do Google Earth, de 29 de dezembro de 2018, pode-se observar cerca de 332 embarcações na 
subárea de circulação de embarcações do estuário, quantitativo que extrapola em quase 540% 
do denominador máximo de 52 embarcações. Ao aplicar o quantitativo da capacidade de carga 
efetiva (CCE), ou seja, 12 embarcações, o extrapolamento alcança o percentual de mais de 2.600%.

Considerando que existem 582 embarcações registradas nas marinas e associações do território 
da APA de Guadalupe segundo fontes oficiais e pesquisa de campo; 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, estima-
se que a CCF, CCR e CCE atingem níveis ainda maiores de extrapolamento. 

Como citado anteriormente, 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. 

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, real e efetiva alcançariam valores ainda menores, diante dessas variáveis restritivas.

Além disso, as marolas decorrentes do fluxo intenso do tráfego têm ocasionado solapamento das 
margens do rio Ariquindá ocasionando assoreamento do talvegue, o que tem forçado a circulação 
das embarcações para as margens do manguezal tencionando mais as margens e afetando a fauna 
estuarina que busca abrigo na biomassa vegetal. 

Outro fato relevante, que merece atenção, é a intensificação, na foz do rio Formoso, de erosões 
na margem norte (município de Sirinhaém). Em ambos os casos tem ocorrido dano ambiental e a 
perda de território da pesca artesanal, pois a circulação intensa de embarcações afeta a dinâmica 
comportamental da fauna aquática, afastando-as do local, e afeta a própria navegação dos barcos 
miúdos de pesca dificultada pela navegação de moto náuticas (jet ski) e embarcações miúdas, 
de médio e grande porte com maior potência de propulsão. De um modo geral, a circulação de 
embarcações de menor potência de propulsão tem ocorrido preferencialmente nas proximidades 
das margens do rio Formoso. 

Atualmente, o turismo náutico no ambiente estuarino do rio Formoso se configura como um 
dos mais intensos do estado de Pernambuco. Essa atividade tem potencializado a cultura náutica 
local existente. 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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De acordo com as entrevistas realizadas junto a alguns proprietários de pousadas e restaurantes 
locais, o número de turistas que visitam a praia dos Carneiros chega a quase 5.000 pessoas por 
dia no período de alta estação. Deste total, segundo alguns dos entrevistados, em apenas um dos 
restaurantes, o quantitativo pode alcançar até 2.000 pessoas por dia na alta estação.

Em relação ao número de pessoas transportadas pelas embarcações de turismo (catamarãs, 
barcos miúdos e lanchas), a média em alta estação pode chegar a 3.500 pessoas por dia, considerando 
apenas uma viagem/dia. O que significa que mais da metade da população que acessa o estuário 
opta pela atividade ou tem alguma relação com o turismo náutico na região. 

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 para o mencionado trecho foi de 169 visitantes em simultâneo. 
O valor médio mensurado, de 3.500 pessoas por dia na alta estação, extrapola essa capacidade de 
carga em aproximadamente 1970%. 

8.1.1 Contribuições à capacidade de carga de circulação de embarcações  
e pessoas da APA de Guadalupe 

Em 2013, foram lançados dois artigos sobre a temática em pauta nesse tópico. Ambos publicados 
por Cordeiro et al. (2013), sendo o primeiro sobre o quantitativo de embarcações que circulam na 
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe realizando atividades turísticas (CORDEIRO et al. 2013a); 
enquanto que o segundo, faz o cálculo da quantidade de visitantes recomendada para a zona das 
piscinas naturais e para a praia de Carneiros, área também inserida na APA Guadalupe (CORDEIRO 
et al, 2013b).

No que tange ao estudo do quantitativo de embarcações (CORDEIRO et al, 2013a), os autores 
consideraram para fins de cálculo de capacidade de carga apenas o modelo de embarcação do 
tipo catamarã, caracterizada por apresentar dois cascos, propulsão à motor, elevada estabilidade 
e velocidade em relação às embarcações monocasco (NORMAN-03/DPPC). Tal análise teve como 
objetivo a determinação do número de catamarãs que poderiam ocupar a área de foz do rio Formoso, 
em simultaneamente. A área considerada para realização dos cálculos pode ser visualizada na 
figura a seguir.
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FIGURA 47 - ÁREA DELIMITADA PARA ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA

Fonte: CORDEIRO et al (2013a). 

Para o cálculo de capacidade de carga física, ou seja, aquele que considera apenas a superfície 
total de acomodação da área e o espaço que cada barco ocupa, o estudo chegou a um número de 
178 embarcações. Para esse cálculo o espaço foi considerado homogêneo. Contudo, é importante 
ressaltar que a área delimitada para realização do estudo de capacidade de carga em questão 
apresenta marcantes diferenças internas físico-ambiental e social. Assim, por exemplo, questões 
relativas à profundidade diferenciada para cada área (diferenças batimétricas) e dinâmica de marés, 
tão elementares para a navegação, não foram consideradas no cálculo. Além de questões relativas 
aos territórios como o da pesca e de banhistas, por exemplo.

Para o cálculo da capacidade de carga real do número das embarcações aconselhadas para 
circular na área, os autores chegaram a um quantitativo de 101 embarcações, para isso foram 
aplicados os fatores de correção, como estação chuvosa considerando os meses de abril a junho; 
o período de reprodução do camarão (Litopenaeusschmitti) e da agulha branca (Hyporhamphus 
spp.) de dezembro a fevereiro; e, qualidade da experiência do visitante, representada pela 
distância segura de 30 metros entre duas embarcações, conforme sugestão do Boating 
Handbook2 utilizada pelos autores. Desta forma, o cálculo da CCR, a partir das considerações de 
CORDEIRO et al (2013a), exprime uma queda de 178 para 101 embarcações.

É interessante notar ainda que para o cálculo da CCR, seguindo o método de Cifuentes et al 
(1992), trabalhado nos estudos aqui analisados, é preciso levar em consideração a qualidade da 
experiência da visitação, já que é importante o bem-estar do visitante no momento da visita. Essa 
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experiência, no entanto, pode ser prejudicada se há congestionamento do número de pessoas no 
mesmo ponto turístico. A preocupação é pertinente e nos remete a pensar o ponto turístico da 
praia da Argila, uma vez que se trata de um espaço pequeno com características distintas, que por 
vezes recebe muitos visitantes simultaneamente. 

Para este caso, realizamos uma simulação para compreender visualmente o que corresponderia na 
prática a aplicação do fator qualidade da experiência de visitação. Utilizou-se como referência os 30 
metros de distância recomendados pelo Boating Handbook, de que fazem uso Cordeiro et al. (2013a).

O exemplo é dado a partir de uma embarcação de três metros de largura. Considerando então 
essa medida foram traçadas circunferências a partir do ponto central dessas embarcações e 
desenhando-se um raio de 16,5 metros para as circunferências, onde 1,5 metros corresponde 
à metade da largura da embarcação, somando aos 15 metros referentes à metade da distância 
recomendada pelo Boating Handbook. A figura 48 a seguir ilustra a disposição de uma embarcação 
no centro de uma circunferência com as referidas medidas. 

FIGURA 48 - CIRCUNFERÊNCIA 
TRAÇADA EM TORNO DO EIXO  

CENTRAL DE UMA EMBARCAÇÃO 
DE 3 METROS DE LARGURA

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

Tomando como exemplo a figura anterior, foram traçadas duas circunferências com as mesmas 
medidas, como se pode ver na figura 49 abaixo, a fim de ilustrar como seria a disposição de duas 
embarcações de três metros de largura obedecendo a distância de 30 metros entre elas, conforme 
indicação do Boating Handbook.
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FIGURA 49 - ILUSTRAÇÃO COM 
DISTÂNCIA DE 30 METROS,  
A PARTIR DE SUAS BORDAS 
LATERAIS, ENTRE DUAS 
EMBARCAÇÕES
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

As duas ilustrações anteriormente apresentadas são referências para a figura 50. O exemplo 
que segue, com imagem Google Earth da praia da Argila, é uma simulação que tenta mostrar como 
seria na prática a disposição das embarcações ali atracadas simultaneamente.

FIGURA 50 - SIMULAÇÃO NA PRAIA DA ARGILA COM  
DISTÂNCIA DE 30 METROS RECOMENDADA PELA BOATING HANDBOOK

 

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 
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Conforme se vê na figura 50, o território da Argila comportaria 10 embarcações simultaneamente 
atracadas desconsiderandoárea de banho, embarcações de outros tamanhos, embarcações de 
pescadores, lanchas particulares e jet-skis.

Para o cálculo da capacidade de carga efetiva, realizado pelos autores, levou-se em consideração 
a capacidade de manejo (CM) da APA de Guadalupe, a partir do que havia instalado na área 
(capacidade instalada) e do que seria bom que ali estivesse (capacidade adequada). A realidade da 
APA, naquele momento, apontava para ausência de postos fixos de fiscalização e apenas um carro à 
disposição dos funcionários e técnicos da APA, além de um barco da marinha para eventuais visitas. 
Face a essa realidade os autores apontaram como adequado quatro postos de fiscalização, cinco 
carros, dois barcos para fiscalização,16 pessoas capacitadas para trabalho na gestão e fiscalização, 
e oito estacionamentos estruturados para visitantes. Essas informações condicionaram o número 
balizador para um quantitativo da CCE de 24 embarcações circulando simultaneamente na área. 

Esse estudo teve como objetivo de análise a circulação de catamarãs na área em questão, 
trazendo avanços ao considerar variáveis de ordem climática, de ordem biológica e de ordem 
psicossocial como fatores de correção no cálculo da capacidade carga.

No segundo estudo, Cordeiro et al. (2013b) têm como objeto de análise na praia dos Carneiros, 
a zona de piscinas naturais (5.251,32 m²) e a zona de faixa de praia (8.599m²), ambas apresentadas 
nas figuras 51 e 52, consecutivamente. O estudo buscou sugerir um quantitativo máximo de usuários 
nessas duas zonas, chegando aos totais de 129 visitantes por dia para a praia e de 1.161 visitantes 
por dia nas piscinas naturais. A metodologia utilizada para os cálculos continuou sendo a proposta 
por Cifuentes et al. (1992). 

 
FIGURA 51 - ÁREA DAS PISCINAS NATURAIS UTILIZADA NO ESTUDO DE CORDEIRO ET AL. (2013B)

 

Fonte: Cordeiro et al. (2013b).
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FIGURA 52 - ÁREA DA PRAIA DE CARNEIROS UTILIZADA NO ESTUDO  
DE CAPACIDADE DE CARGA DE CORDEIRO ET AL. (2013B)

 

 
Fonte: Cordeiro et al. (2013b).

8.1.2 Zona das piscinas naturais

O cálculo para a capacidade de carga física (CCF), para a zona das piscinas naturais levou em 
consideração os 5.251,32 m² correspondente à área total disponível para visitação (conforme visto 
anteriormente na figura 51), o intervalo de tempo de sete horas, o tempo de uma hora necessário 
para visitar a zona e a área necessária de 25 m² para mergulho de cada visitante. Levando em 
consideração esses números a CCF sugere um total de 1.470 visitantes por dia, na zona. É importante 
ressaltar que esse número encontrado é sugestivo em relação ao espaço físico total disponível 
para visita e que este cálculo não considera os aspectos ambientais. 

A capacidade de carga real (CCR) foi calculada a partir da CCF e de fatores de correção, como o 
período das chuvas de 90 dias (de abril a junho); o período de reprodução de 90 dias (de dezembro a 
fevereiro) do camarão (Litopenaeus schmitti) e da agulha branca (Hyporhamphus spp.); e a distância 
entre os grupos de visitantes na piscina que lhes conceda um passeio agradável. Deste modo, 
segundo os cálculos dos autores, durante sete horas diárias o ponto de mergulho pode receber 
286 visitantes por dia.

Para o cálculo da capacidade de carga efetiva, a capacidade de manejo da praia de Carneiros 
levou em consideração o que já havia instalado na área (capacidade instalada) e a infraestruturaideal 
(capacidade adequada). A ausência de funcionários e de infraestrutura, já citadas anteriormente, que 
permitissem uma fiscalização adequada da APA Guadalupe incentivaram os autores a sugerir como 
adequado um posto de fiscalização, um carro para fiscalização, dois barcos para fiscalização, seis 
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pessoas capacitadas para trabalho na gestão e fiscalização, e cinco estacionamentos estruturados. 
Considerando a capacidade de manejo nos cálculos, os autores obtiveram que o limite máximo de 
visitantes na área seria de 57 visitantes por dia.

O quantitativo de 57 visitantes por dia na piscina natural sugerido pelos autores é pertinente, 
e esse poderia até ser o ideal para a zona por se tratar de um ambiente natural de alta fragilidade 
e importância ecológica. Na realidade atual, este número está longe do número que a área recebe 
por dia. O turismo de massa ali praticado o ano inteiro tem gerado danos críticos, a exemplo do 
pisoteio dos corais. Outro fato relevante, é que esse dado atualmente muitas vezes representa 
a capacidade de um único catamarã. É preciso que se tenha em mente também que as áreas de 
piscinas naturais frequentadas hoje não correspondem apenas a área que foi delimitada pelos 
autores. As áreas de turismo se expandiram.

Visto que o interesse turístico por esta região tem reflexo no aumento da quantidade de 
embarcações para atender a demanda do turismo, vale ressaltar a título sugestivo que os novos 
estudos possam contar com outros indicativos, como por exemplo: períodos de reprodução de outras 
espécies existentes na área; marés; faixa de praia na maré alta (já que essa desaparece em alguns 
trechos nos períodos de maré alta na praia dos Carneiros); bancos de areia que impedem a navegação 
em alguns trechos; tamanhos diferenciados de embarcações, já que no local  também circulam 
diariamente catamarãs, pequenas embarcações realizando passeios turísticos, embarcações de 
pescadores, lanchas particulares de médio a grande porte e jet-skis.



_________________________________________

REUNIÃO TÉCNICA CEPENE - TAMANDARÉ-PE.
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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9.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE ETAPA DO DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

O diagnóstico de elaboração participativa do Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades 
Náuticas (ZATAN) da região do estuário do rio Formoso, na APA de Guadalupe, no litoral sul de 
Pernambuco é um registro das atuais dinâmicas socioambientais da área contemplada. Ao longo do 
processo de construção deste documento, foi possível atentar para pontos relevantes que nos ajudam 
a tecer algumas considerações e, ao mesmo tempo, recomendações para o espaço em questão. 

9.1.1 A respeito das sobreposições territoriais

As pesquisas nos dados secundários e as incursões feitas na área do estudo tornou possível a 
compreensão das sobreposições territoriais entre as áreas da APA de Guadalupe e da APA dos Corais, 
nas quais a delimitação do ZATAN se insere. O que leva a refletir sobre a necessidade de um trabalho 
conjunto e constante entre os âmbitos da administração pública para que decisões possam ser 
tomadas em comum acordo, principalmente no que tange aos zoneamentos já existentes incidentes 
na área, como o da APA de Guadalupe que abarca toda a extensão do ZATAN.

O zoneamento da APA de Guadalupe foi estabelecido por meio do Decreto Estadual Nº 21.135 de 
1998, a partir da definição de cinco zonas, abaixo discriminadas. Cada uma das zonas citadas possuiu 
suas respectivas localizações, metas ambientais e restrições de uso especificadas naquele documento. 

Art. 5º. O Zoneamento Ecológico-econômico da APA de Guadalupe, conforme se apresenta no 
mapeamento integrante deste Decreto, apresenta as seguintes Zonas:
I - Zona Marítima - ZM
II - Zona de Turismo, Veraneio e Lazer - ZTVL
a) Área de Usos Urbano, Turismo e Veraneio
b) Área Estuarina do Rio Formoso
c) Área do Complexo Ambiental Ilhetas/Mamucabas
III - Zona Rural Diversificada - ZRD
a) Área de Policultura
b) Núcleo Urbano de Rio Formoso
IV - Zona Agrícola Diversificada - ZAD
V - Zona de Preservação da Vida Silvestre – ZPVS

Em 1999, no ano seguinte à aprovação do zoneamento da APA de Guadalupe, o Decreto Estadual 
Nº 21.972 estabeleceu o Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro (ZEEC) do Litoral Sul. O ZEEC 
recepcionou o zoneamento existente, mas fez modificações, como acréscimo de zonas, metas 
ambientais e restrições:

• Zona marítima, dividida nas subzonas recife de arenito, algas e corais; e plataforma continental.

• Zona de turismo, veraneio e lazer.
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• Zona rural diversificada, dividida nas subzonas policultura; agrícola diversificada; e núcleo 
urbano de rio Formoso.

• Zona de proteção ambiental estuarina e ecossistemas integrados, dividida nas subzonas 
estuarina do rio Formoso; e complexo ambiental Ilhetas-Mamucabas.

• Zona de preservação e conservação da vida silvestre – Zona de preservação da vida silvestre – 
Reserva biológica de saltinho.

 
  Após processo de revisão do Plano de Manejo da APA de Guadalupe, no novo Plano (2011) optou-
se por manter a mesma nomenclatura adotada pelo ZEEC – Litoral Sul, de modo que atualmente 
a APA de Guadalupe é integrada pela zona marítima, zona de turismo veraneio e lazer, zona rural 
diversificada, zona de proteção estuarina e ecossistemas integrados e zona de preservação da vida 
silvestre. No entanto, a divisão das subzonas difere daquela adotada pelo ZEEC:

• Zona marítima, dividida nas subzonas dos recifes, da plataforma continental e de uso especial.

• Zona de turismo, veraneio e lazer, dividida nas subzonas reserva natural de restinga de Tamandaré 
(respeitando-se o nome adotado no plano diretor do município), os terraços marinhos de Gamela 
e Guadalupe e a praia dos Carneiros.

• Zona rural diversificada, sem divisão em subzonas.

• Zona de proteção estuarina e ecossistemas integrados, dividida nas subzonas estuarina do rio 
Formoso; e complexo ambiental Ilhetas-Mamucabas.

• Zona de preservação da vida silvestre.

 
  Cabe destacar aqui as restrições da subzona estuarina do rio Formoso que contempla questões 
de ordem náutica, segue a discriminação (Governo Estadual de Pernambuco, 2011):

I. Edificações definitivas ou qualquer forma de ocupação do solo que impeça ou dificulte o acesso 
público ao rio e ao estuário, que deverá ser garantido a cada 250m;
II. Tráfego de embarcações comerciais não cadastradas;
III. Tráfego de embarcações de esporte e/ou recreio e atividades correlatas não comerciais com 
potência superior a 450 Hp no largo do estuário, a jusante do píer de Mariassú;
IV. Tráfego de embarcações de esporte e/ou recreio e atividades correlatas não comerciais com 
potência superior a 50 Hp a montante do píer de Mariassú;
V. Velocidade de embarcações com motor, superior 30 nós no canal de navegação do Rio Formoso 
e de 3 nós a partir no limite de 200m da beira de praia.

Todas as recomendações e restrições contidas neste zoneamento foram analisadas e 
consideradas na etapa de elaboração da minuta do ZATAN.
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9.2 COMPLEXIDADES DE FENÔMENOS

9.2.1 Territorialidades náutico-turísticas disputadas entre grandes e pequenas embarcações

Um dos pontos marcantes na área em questão são os conflitos entre os atores sociais que estão 
direcionados ao transporte náutico-turístico dos visitantes que ali chegam. Um dos motivos que 
podem ajudar na compreensão desse fenômeno é a disputa por passageiros que começa ainda em 
outros espaços virtual e físico, longínquos a esse que está aqui em questão. Ou seja, os passeios 
turísticos, a exemplo daqueles oferecidos para a praia dos Carneiros, possuem uma rede bastante 
articulada no seu processo de venda, a partir de hotéis, restaurantes e comerciantes em boa parte 
da região circunvizinha que vendem pacotes turísticos.

Por outro lado, o grande número de embarcações existente na área do zoneamento é também 
um dos agravantes nesse processo de disputa, já que existe uma desigualdade entre a oferta e a 
procura. Isso quer dizer que no cenário local as grandes embarcações, os catamarãs, para sermos mais 
precisos, tem um espaço privilegiado no mercado, pois como exposto acima, os passageiros desse tipo 
de embarcação são caracterizados por um público que obtém previamente seu lugar a bordo. Desta 
forma, uma parte considerada de pequenas embarcações acaba ficando ociosa com a falta de turistas a 
bordo de suas embarcações. Contudo, vale salientar que o público alvo das pequenas embarcações são 
turistas autônomos que procuram aquele espaço de forma diferente. Assim os barqueiros buscam seus 
passageiros através de abordagem na beira mar para oferecimento de seus serviços. 

Essa disputa acaba de certa forma sendo desleal para com a economia do espaço, pois os turistas 
que ali chegaram com seu ingresso prévio vão apenas desfrutar do “tudo incluso” (transporte, 
praticamente uma obrigatoriedade de consumo no barco do passeio, e talvez almoço incluso) 
combinado no momento da compra de seu passeio. Desta forma, essas pessoas não vão ter nenhum 
contato direto com a economia local, uma vez que ficam limitadas ao previamente combinado. 
Esse cenário conflitante entre os próprios atores é mais um reflexo da complexidade ali existe. 

9.2.2 A questão público-privado, onde o público acaba se tornando privado

É a situação da orla da praia dos Carneiros, onde há dificuldade de acesso público aos bens 
públicos de uso comum do povo, como as praias. Em grande parte da praia dos Carneiros, as 
propriedades privadas detêm o controle de entrada dos usuários, como é o caso dos bares e 
restaurantes que acabam obrigando o pagamento de uma taxa, disfarçada sob a forma de pagamento 
de estacionamento nos respectivos estabelecimentos. Desta feita, um olhar para o acesso à praia 
nessa localidade seria também uma forma de resultado do presente zoneamento. 

Outro ponto que merece destaque são os territórios invisíveis construídos a partir das zonas 
delimitas com boias na frente dos bares e restaurantes da orla de Carneiros. Uma iniciativa 
bastante válida do ponto de vista da segurança náutica dos usuários da praia, uma vez que 
os resguarda do tráfego intenso de embarcações. Contudo, o ponto sensível dessa iniciativa 
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está no fato dessas áreas públicas acabarem se tornando extensão desses estabelecimentos 
privados. Embora o Projeto Orla tenha legitimado a ação, que contou com a participação de 
todos, na prática essas demarcações acabaram dando margem a esses territórios invisíveis 
mencionados. Diante desses desdobramentos, o presente instrumento recomenda uma revisão 
desta delimitação considerando o aspecto público da orla.

9.2.3 Sobre a necessidade de considerar integralmente os terraços marinhos

Recomenda-se que os terraços marinhos holocênicos passem a integrar o ZATAN, em toda 
extensão situada entre as áreas estuarinas e o mar, dada a sua importância para o equilíbrio físico-
natural dos ambientes adjacentes (praias, mangues, apicuns, salgados e restingas), bem como para 
o funcionamento adequado das atividades náuticas.

Praias e terraços não compõem os ambientes navegáveis, mas são ambientes importantes de 
suporte às atividades náuticas. Geralmente, são nesses espaços que funcionam as marinas e clubes 
náuticos, onde têm-se os caminhos para o transeunte acessar os ambientes aquáticos através de 
piers, rampas, estradas etc. Dessa forma, são espaços que merecem atenção, pois, a depender 
da infraestrutura disponibiliza, poderá ocorrer um uso sustentável e seguro ou um descontrole 
ambiental e gerencial da atividade em questão. 

Em termos legais pode-se citar, em relação ao Turismo Náutico, o Decreto nº 7.381 de 2 de 
dezembro de 2010, onde no Art. 22 consta o seguinte:

[...] à construção, instalação, ampliação e funcionamento dos estabelecimentos e empreendimentos 
de turismo utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 
bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento 
ambiental, sem prejuízo da observância da finalidade e adequação com os territórios, normas de uso 
e ocupação do solo onde se localizam e seu entorno, tendo em vista o desenvolvimento sustentável 
da atividade, considerando-se os diversos instrumentos de planejamento e ordenamento territorial 
vigentes em âmbito municipal, estadual e federal.

Atenção deve ser dada à Resolução CONAMA nº 341, de 25 de setembro de 2003: Critérios para 
a caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis. 

E, ainda, a NORMAN-03/DCP também dispõe sobre as regras de funcionamento das marinas, clubes 
e entidades desportivas náuticas e o cadastramento de instalações de apoio às embarcações de 
recreio. Ressalta-se que a sinalização náutica (bóias, balizas e outros tipos de marcação) é regulada 
e mantida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil, pela NORMAN-17/DCP58: 
Normas da Autoridade Marítima para a Sinalização Náutica.
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9.2.4 Sobre os limites do ZATAN

Como exposto anteriormente, o ZATAN está delimitado em uma área sobreposta a outros dois 
territórios, aumentando assim o seu grau de complexidade. Entretanto, após as constatações 
cartográficas chegou-se ao resultado que a área delimitada para o zoneamento não contempla 
duas das piscinas naturais mais visitadas em Tamandaré (Val das Campas e Pirambu), contidas na 
APA Costa dos Corais. 

Um olhar ainda mais apurado para a cartografia da área mostra que essas duas piscinas ficarão 
em uma faixa estreita entre o limite do zoneamento e a área de proteção dos recifes de corais, 
conhecida como área fechada, onde a visitação é proibida. Sendo assim, o presente instrumento 
recomenda uma revisão dos limites para resolver esta questão. 

Outro dado relevante sobre essa área diz respeito à revisão do plano de manejo da APA Costa dos 
Corais que está ocorrendo concomitante ao processo de construção do ZATAN. Diante disso, necessita-
se entrar em acordo com o processo já em andamento para evitar conflitos de gestão e potencializar 
os instrumentos legais disponíveis em termos de ordenamento territorial e conservação do ambiente.

9.2.5 Sobre incremento de infraestrutura náutica  
e quantitativo de embarcação circulando na área

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. 

9.2.6 Compromisso socioinstitucional para divulgação do diagnóstico

Como forma de compromisso com os participantes foi acordado a divulgação do material escrito 
do zoneamento. Uma vez pronto e revisado, o documento deverá ser enviado em formato digital 
para todos os participantes do ZATAN e disponibilizado em domínio público para ampla consulta.
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9.3 QUADRO SÍNTESE

A partir dos trabalhos de campo, entrevistas e, principalmente, oficinas foi elaborado um diagnóstico da situação ambiental e territorial das atividades náuticas em formato de quadro síntese. Este quadro visa permitir a 
realização de leitura e análise espacial dos territórios, tanto no que tange aos aspectos físicos quanto aos socioambientais, passando ainda pelas variadas formas de conflitos e interações.

QUADRO 6: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO - QUADRO SÍNTESE

Territórios Características 
ambientais do espaço Atores envolvidos Rotas náuticas (saídas e chegadas)  

e infraestrutura utilizada
Práticas territoriais  

das atividades náuticas Conflitos existentes

ORLA • Engloba a costa litorânea 
dos municípios de 
Sirinhaém (praia de 
Aver o Mar, Guadalupe 
e Pontal de Guadalupe), 
de Tamandaré (praia de 
Tamandaré e praia dos 
Carneiros) e faixas de praia 
no canal do rio Formoso;

• Praias de núcleo urbano, 
praias de loteamentos 
litorâneos, praias de 
serviços (hotéis, bares e 
restaurantes) e praias de 
mangue;

• APAs Federal e Estadual;
• Áreas com acesso por 

vias públicas, áreas sem 
acesso por via pública 
com propriedades 
privadas e áreas de acesso 
majoritariamente via 
embarcação;

• Presença de vegetação 
tipo restinga e mangue.

• Turistas;
• Veranistas; 
• Moradores;
• Vendedores ambulantes;
• Vendedores de passeios 

náuticos;
• Proprietários de 

restaurantes, quiosques;
• Proprietários de marinas;
• Proprietários de pousadas 

e hotéis;
• Catadores de marisco;
• Pescadores;
• Pesquisadores;
• EMPETUR – Projeto Praia 

sem Barreiras.

A) GAMELA/ AVER O MAR:
Rotas

• Catamarãs Água Viva I e II para trajeto que envolve piscinas 
naturais, banco de areia, praia dos Carneiros, praia da Argila, 
canal do rio Formoso;

• Lanchas particulares para piscinas naturais, banco de areia, 
praia dos Carneiros, praia da Argila, canal do rio Formoso;

• Jangadas para recifes e piscinas naturais;
• Jangadas para mar de fora;
• Jangadas para rio Formoso e camboas;

Infraestrutura
• Área de fundeio e abicagem;

B) GUADALUPE E PONTAL DE GUADALUPE:
Rotas

• Jangadas para recifes e piscinas naturais;
Infraestrutura

• Área de fundeio.

C) TAMANDARÉ:
Rotas

• Catamarãs pequenos e jangadas para piscinas naturais Val 
das Campas.
Infraestrutura

• Áreas com abicagem e fundeio;
• Marinas;
• Colônia de pescadores Z5

D) PRAIA DOS CARNEIROS: 
Rotas:

• Passeio turístico de catamarãs, lanchas, jangadas para canal 
do rio Formoso até encontro dos três rios, praia da Argila, 
banco de areia, piscinas naturais;
Infraestrutura

• Área de fundeio e abicagem;
• Boias de demarcação de área para banhistas. 

E) PRAIA DA ARGILA:
Rotas

• Ponto de visita de catamarãs, lanchas, jangadas em rota 
turística pelo canal;

• Derrota píer de Mariassú.
Infraestrutura

• Área de abicagem.

A) GAMELA/ AVER O MAR:
• Pesca de anzol;
• Banhos;
• Grande quantidade de bares;
• Estacionamento de barcos no pós-praia;
• Chegada e saída de embarcações de 

passeios turísticos e de pesca.

B) GUADALUPE E PONTAL DE GUADALUPE:
• Pesca de anzol;
• Frequentado na baixa-mar no verão e 

feriado por banhistas;

C) TAMANDARÉ
• Banhistas;
• Projeto Praia sem Barreiras;
• Esportes náuticos;
• Acesso a marinas;
• Bares e quiosques em estruturas 

improvisadas;
• Chegada e saída de embarcações de 

passeios turísticos, de pesca e de 
pesquisas;

D) PRAIA DOS CARNEIROS:
• Banhos;
• Esportes náuticos;
• Chegada e saída de embarcações de 

passeios turísticos;
• Restaurantes que vendem os passeios 

náuticos;
• Coleta de mariscos.

E) PRAIA DA ARGILA:
• Banhos;
• Chegada e saída de embarcações de 

passeios turísticos e de transporte dos 
comerciantes;

• Barracas de comidas, bebidas e cosméticos 
de argila.

A) GAMELA/ AVER O MAR:
• Espaço compartilhado entre banhistas e 

embarcações;

B) GUADALUPE E PONTAL DO 
GUADALUPE:

• Interesses particulares de ordenamento 
territorial sob área pública;

C) TAMANDARÉ:
• Espaço compartilhado entre banhistas, 

esportes náuticos e embarcações;
• Falta de ordenamento territorial da faixa 

de areia com a construção de quiosques 
e bares;

• Desrespeito por parte de embarcações 
a área reservada ao Projeto Praia sem 
Barreiras;

D) PRAIA DOS CARNEIROS:
•  Demarcação de áreas para banhistas 

compartilhada com esportes náuticos 
como stand-uppaddle e caiaque;

• Espaço compartilhado entre banhistas, 
estacionamento de embarcações e áreas 
de manobra;

• Falta de ordenamento de fundeio;
• Invasão da área de praia;
• Praia com pouco acesso por via pública 

com propriedades privadas;
• Festas/eventos particulares de grande 

porte.

E) PRAIA DA ARGILA:
• área reduzida para quantidade de 

abicagem num espaço compartilhado com 
banhistas;

• Alta densidade de pessoas e barracas 
na curta e estreita faixa de areia com 
limites em uma encosta de área particular 
(densidade de 7,5p/m2 na baixa estação – 
valor referente a praias urbanas);

• Assédio na oferta de serviços.
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Territórios Características 
ambientais do espaço Atores envolvidos Rotas náuticas (saídas e chegadas)  

e infraestrutura utilizada
Práticas territoriais  

das atividades náuticas Conflitos existentes

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

• Inserido na APA de Guadalupe;
• Proposta de Implementação da 

RESEX.

• Pescadores;
• Marisqueiros;
• Sirizeiros;
• Comunidades quilombolas;
• Proprietários de marinas;
• Veranistas;
• Pesquisadores (CEPENE/

UFPE).

Rotas:
• Derrota rio Ariquindá Praia dos Carneiros;
• Derrota rio Ariquindá Praia de Tamandaré;
• Derrota rio Ariquindá camboas do rio Ariquindá;
• Derrota rio Ariquindá ilha de Santo Aleixo;
• Derrota Píer de Guadalupe Praia dos Carneiros;
• Derrota Píer de Guadalupe Praia da Argila;
• Derrota Praia de Aver o Mar camboas do rio Formoso;
• Derrota Rio Formoso Praia dos Carneiros.

 
Infraestrutura

• Píer de Guadalupe;
• Marinas no rio Ariquindá;
• Colônia de pescadores Z7;
• Pontos de apoio à pesca.

• Fluxo de embarcações de pesca, turismo, 
pesquisa e transporte de passageiros;

• Coleta de mariscos e siris;
• Pesca de camboa, tarrafa e linha de mão;
• Praias de mangue (Reduto, Praia da Pedra).

• Píer de Guadalupe destruído e ainda utilizado;
• Alta velocidade de embarcações de veranistas 

no rio Ariquindá ocasionando marolas, erosão 
nas margens e desestabilizando pequenas 
embarcações (geralmente de pesca);

• Poluição sonora de embarcações;
• Pesca de peixes ameaçados de extinção: 

Meros, Dentão, Cioba;
• Uso de redes de pesca de malha fina;
• Embarcações de grande porte circulando em 

locais de pesca;
• Bar dentro do estuário;
• Poluição do esgoto despejado sem tratamento 

no rio;
• Presença de agrotóxicos.

RECIFES /  
CORAIS

• Território composto por recifes 
de arenito sendo grande parte 
paralelo à Orla;

• Uma faixa relevante está 
localizada na desembocadura 
do rio Formoso se integrando 
com o pontal da praia dos 
Carneiros;

• Formação de piscinas naturais.

• Pescadores;
• Proprietários de barcos;
• Turistas;
• Pesquisadores;
• Ambulantes.

Rotas:
• Derrota rio Ariquindá piscinas naturais;
• Derrota rio Ariquindá Praia de Tamandaré;
• Derrota Praia de Aver o Mar piscinas naturais;
• Derrota Tamandaré Rio Ariquindá via Barreta Grande;
• Derrota Tamandaré Piscinas naturais.

• Visitação turística e recreativa nas piscinas 
naturais;

• Mergulho livre;
• Pesca de polvo;
• Passagem de embarcações na Barreta 

Grande ligando Tamandaré ao rio Formoso 
na maré alta.

• Pisoteio e motor ligado no ambiente dos 
corais;

• Banhistas e embarcações compartilhando o 
mesmo espaço;

• Fácil acesso aos recifes de arenito que se 
ligam à praia ocasionando grande fluxo de 
pessoas sem ordenamento e com alto impacto 
ambiental.

MAR DE 
DENTRO

• Compreendido entre a orla e os 
recifes, entendendo-se no eixo 
norte-sul da praia de Aver o 
Mar (Sirinhaém) até a praia de 
Tamandaré (Tamandaré);

• Integra a desembocadura do 
rio Formoso.

• Pescadores;
• Proprietários de 

catamarãs, lanchas; 
jangadas;

• Proprietários de hotéis e 
pousadas;

• Proprietários de bares, 
restaurantes e quiosques;

• Turistas;
• Veranistas;
• Moradores;
• Pesquisadores;
• EMPETUR – Projeto Praia 

sem Barreiras.

Rotas:
• Derrota rio Ariquindá Praia de Tamandaré;
• Derrota Tamandaré piscinas naturais;
• Derrota Tamandaré Mar de fora;
• Derrota Tamandaré rio Formoso.

 
Infraestrutura:

• Ancoradouros (poitas).

• Pesca de rede, tarrafa e anzol;
• Fundeio de embarcações;
• Prática de esportes náuticos;
• Circulação de embarcações de pesca 

principalmente durante a semana e de 
recreação e turismo durante os fins de 
semana. Nos meses de alta temporada, 
aumenta a circulação turística durante  
a semana.

• Espaço compartilhado entre banhistas, 
esportes náuticos e embarcações;

• Desrespeito por parte de embarcações a área 
reservada ao Projeto Praia sem Barreiras;

• Embarcações com alta velocidade próximas  
à praia;

• Área de fundeio sem ordenamento.



PARTE 2
ZONEAMENTO AMBIENTAL E TERRITORIAL 
DAS ATIVIDADES NÁUTICAS DA REGIÃO  
DO ESTUÁRIO DO RIO FORMOSO, 
APA DE GUADALUPE - LITORAL SUL

 Créditos: Consultoria ZATAN
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REGULAMENTAÇÃO APLICADA A TODAS AS ZONAS

Abrange a região do Estuário do rio Formoso, nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso e 
Tamandaré, litoral sul de Pernambuco, conforme delimitação no mapa do Zoneamento Ambiental 
e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN), visto abaixo na Figura 53. Apresenta interseção de 
duas APAS (Estadual e Federal) e um Parque Natural (Municipal): Área de Proteção Ambiental 
de Guadalupe (APAG), Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC) e o Parque Natural 
Municipal do Forte de Tamandaré (PNMFT). 

1. Zona Marítima

1.1 subzona Complexo Recifal

1.2 subzona Mar de Dentro 

2. Zona Estuarina Santuário do Mero

2.1 subzona rio Ariquindá

2.2 subzona rio Formoso

2.3 subzona rio dos Passos

2.4 subzona Carneiros/Guadalupe – Foz do rio Formoso

3. Zona Ambiente Praial

3.1 subzona praia da Gamela/ Aver o Mar

3.2 subzona praia de Guadalupe

3.3 subzona praia da Argila

3.4 subzona praia dos Carneiros

3.5 subzona praia da Pedra e praia do Reduto

3.6 subzona praia de Tamandaré
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FIGURA 53 
ZONEAMENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 
DAS ATIVIDADES NÁUTICAS DA  
REGIÃO DO RIO FORMOSO
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Transporte náutico e embarcações de apoio ao turismo náutico, 
mediante: 
a) alvará prévio da Prefeitura e Autorização da APA de Guadalupe e 

APA Costa dos Corais, quando couber; 
b) regularização da embarcação na Capitania dos Portos;
c) cumprimento das normas de segurança contidas na Lei Federal 

Nº 9.537/1997 e demais instrumentos legais;
d) aprovação pelos órgãos ambientais responsáveis dos pontos de 

parada e, quando for o caso, dos limites diários de visitantes;
e) Certificação de condutor responsável por meio de Curso 

de Formação de Condutores de Visitantes das Unidades de 
Conservação, reconhecido ou ministrado pela APACC e APAG;

f) Cadastro de Turismo Náutico mediante edital de chamada 
realizada pela APAG;

2. Eventos náuticos de embarcações não motorizadas, como regatas, 
competições, exibições e comemorações públicas desde que 
cumpram com as regras estabelecidas pelas NORMANs (atenção 
à NORMAN-03/DPC), pelo ZATAN e com alvará de licenciamento 
do evento emitido pela Prefeitura e APAs de Guadalupe e Costa 
dos Corais, quando couber, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais e em situação de maior restrição contida neste 
instrumento legal;

3. Definição de novas áreas seletivas, validadas pelos órgãos 
competentes a partir da escuta dos atores envolvidos e 
autorização da Capitania dos Portos. Cada área seletiva deve 
constar de coordenadas geográficas, um mapa associado e com 
placa indicativa contendo informações sobre finalidades de uso da 
área;

4. Comercialização de serviço de brinquedo náutico nas áreas 
zoneadas para esse fim com alvará da Prefeitura e autorização da 
APA de Guadalupe e APA Costa dos Corais, quando couber;

5. Aluguel de embarcações de esporte e/ou recreio, 
obrigatoriamente de acordo com a NORMAM-03/ DPC, a seguir:
a) O aluguel de embarcações de esporte e/ou recreio só é admitido 

com a finalidade exclusiva de recreação ou para a prática de 
esportes pelo locatário;

1. Aproximação da linha de costa com velocidade superior a 3 
(três) nós, aproximadamente 5,56 km/h, exceto em situações 
de salvamento, risco para a embarcação e tripulantes. Esta 
norma não incide sobre embarcações da Autoridade Marítima, no 
exercício de suas funções;

2. Tráfego e fundeio de Embarcações do tipo grande (comprimento 
igual ou superior a 24 metros) e Embarcação Certificada Classe 
1 (EC1) em toda área do ZATAN, exceto em caso de risco para 
tripulação; 

3. Tráfego de moto náutica com velocidade superior a 5 nós (9,26 
km/h), exceto em situação de maior restrição contida neste 
instrumento legal;

4. Embarcações e moto náutica em área seletiva de uso exclusivo 
para banhista e de preservação da biodiversidade, exceto no caso 
de embarcações da pesca artesanal, embarque e desembarque de 
pessoas com mobilidades reduzidas e ações fiscalizatórias;

5. Circulação de embarcações com fins de geração de renda a partir do 
turismo sem credenciamento prévio nas Prefeituras e nas APAS de 
Guadalupe e Costa dos Corais, quando couber;

6. Circulação de embarcações portando explosivos ou substâncias 
químicas que facilitem a pesca nos corpos d’água;

7.  Manipulação da fauna para fins turísticos;

8.  Manipulação, coleta, comercialização e transporte de peixes 
e organismos de característica ornamental, exceto pesquisa 
autorizada pela Unidade de Conservação;

9.  Aparelhagem de som ligada nas embarcações, exceto em 
embarcações de turismo circulando nas subzonas 2.4 Carneiros/
Guadalupe/Foz Rio Formoso, 1.1 Complexo Recifal, 1.2 Mar 
de Dentro e no caso de eventos náuticos de embarcações 
não motorizadas, como regatas, competições, exibições e 
comemorações públicas e situações de utilidade pública e educação 
ambiental, respeitando os limites de poluição sonora;

10. Intervenções realizadas na orla que não contemplem a 
acessibilidade de pessoas com mobilidades reduzidas;

11. Banhista subir nas embarcações alheias fundeadas e/ou 
estacionadas;

1. Realização de estudo técnico de capacidade de suporte/carga para 
tráfego de embarcações de turismo, de recreação, de esporte e 
da pesca em todas as zonas compatibilizando com a metodologia 
adotada pelo ICMbio ;

2. Implementação do estudo de capacidade de carga já elaborado pela 
CPRH em 2011 (e suas revisões) no que for possível;

3. Educação ambiental, através de campanhas em clubes, marinas, 
colônias de pescadores e áreas de maior concentração de 
atividades náuticas, fazendo uso de boletins informativos e outros 
instrumentos, visando, sobretudo, instruir a população sobre: 
a) regulamentações advindas do ZATAN; 
b) leis incidentes sobre as áreas costeiras e marinhas; 
c) limites de velocidade das embarcações; 
d) importância social e ecológica dos ambientes costeiros; 
e) formas de acesso às instituições responsáveis pela gestão e 

fiscalização ambiental e náutica, entre outros;

4. Campanhas periódicas de fiscalização integrada, entre Capitania dos 
Portos, Superintendência do Patrimônio da União (SPU), Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), Companhia 
Independente de Policiamento do Meio Ambiente (CIPOMA), 
Secretaria de Meio Ambiente e/ou de Turismo das Prefeituras de 
Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré;

5. Elaboração e implementação do plano de fiscalização integrada;

6. Criação de guarda estuarina e marítima dos três municípios;

7. Aquisição de equipamentos para fiscalização, sobretudo, 
embarcações;

8. Capacitação de agentes costeiros municipais para auxiliar no 
trabalho de fiscalização desenvolvido pela Capitania dos Portos;

9. Criação de programa de bafômetro para condutores de 
embarcações;

10. Criação, pelas prefeituras, de mecanismos de fortalecimento  
de entidades e/ou profissionais locais que atuem no turismo  
náutico local;

11. Embarcações que permitam a acessibilidade aos portadores de 
necessidades especiais;
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REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

b) O locatário poderá contratar o aluguel das embarcações das 
seguintes formas:
b.1) sem tripulação dar-se-á somente para locatário possuidor 
de habilitação compatível com a área de navegação onde se 
desenvolverá a singradura. Os estrangeiros não residentes no Brasil 
deverão observar as orientações contidas no item 0509 destas 
normas; e
b.2) com tripulação que deverá possuir habilitação compatível com 
a área de navegação da embarcação. Observar, no que couber, a 
alínea b) do item 0508 NORMAM-03/DPC; 

c) O locatário da embarcação de esporte e/ou recreio não poderá:
c.1) utilizá-la fora da finalidade citada na alínea a) acima;
c.2) realizar a sua sublocação para terceiros, mesmo para a 
finalidade citada na alínea a); 
e
c.3) utilizá-la em atividade comercial de qualquer natureza 
(transporte de passageiros e/ou carga, prestação de serviços,  
dentre outros);

d) deverão ser fornecidas, ao locatário, instruções impressas sobre 
procedimentos de segurança, contendo as seguintes orientações 
básicas, além de outras que forem julgadas necessárias:
d.1) área em que o usuário poderá navegar, delimitada por 
balizamento náutico ou pontos de referência;
d.2) cuidados na navegação;
d.3) cuidados com banhistas;
d.4) uso do colete salva-vidas apropriado; e
d.5) uso dos demais equipamentos de segurança;

e) A autorização para funcionamento de empresas de aluguel de 
embarcações de esporte e/ou recreio é atribuição dos órgãos 
competentes municipais ou estaduais que autorizam essa atividade 
comercial nas suas respectivas competências; e

12. Descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes 
provenientes das atividades náuticas;

13. Despejo de resíduos e efluentes de qualquer natureza proveniente das 
embarcações;

14. Circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de 
praia, exceto em casos previstos em legislações específicas;

15. Exploração de serviços de turismo náutico em área não regulamentada 
para a atividade;

16. Funcionamento de parque aquático flutuante; 

17. Exploração econômica dos recursos naturais, tais como a pesca e o 
turismo, sem o devido permissionamento, conforme regulamentação 
da APACC e da APAG;

18. Preparo de alimentos dentro das embarcações para fins comerciais e, 
em caso de embarcações particulares, no convés, exceto para a pesca 
artesanal;

19. Utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e 
copos, e de vidro, como garrafas;

20. Atividade de aluguel de moto náutica.

21. Apoitar e ancorar embarcação no canal de navegação.

12. Fiscalização para impedir o trabalho de entidades e/ou profissionais do 
turismo náutico não credenciados pelas prefeituras de Sirinhaém, Rio 
Formoso e Tamandaré;

13. Fiscalização para impedir a circulação de embarcações de turismo 
náutico não credenciadas pelas prefeituras de Sirinhaém, Rio Formoso 
e Tamandaré; 

14. Criação de selo identificativo de credenciamento para entidades e/ou 
profissionais de turismo náutico; 

15. Controle periódico para medição de decibéis emitidos pelas 
embarcações, especialmente em alta temporada, com vistas a prevenir 
a incidência de poluição sonora, incluindo a medição subaquática;

16.  Controle, análise e divulgação periódica da qualidade das águas e 
balneabilidade das praias na área do ZATAN;

17.  Valorização das práticas de turismo náutico sustentável através de 
certificação ambiental emitido pela APA de Guadalupe;

18.  Criação de Centro de Visitação de Educação Ambiental da APA de 
Guadalupe voltado para sensibilização e disseminação de condutas 
conscientes, principalmente, na prática da atividade náutica;

19. Fortalecimento da APA de Guadalupe;

20. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada;

21.  Implantação e Implementação de Taxa anual para embarcações de 
recreio e lazer não comerciais, cadastradas nos municípios inseridos 
nos limites do ZATAN e/ou abrigadas nas marinas, clubes náuticos e/
ou garagem náutica existentes na área (exceto embarcações a vela e 
remo) com a finalidade de subsidiar a manutenção da fiscalização e 
balizamento náutico da APA de Guadalupe;

22.  Implantação e Implementação de Taxa de uso diário para embarcações 
de recreio e lazer não comerciais, (exceto embarcações a vela e remo);

23.  Criação de taxa de embarque por passageiro de atividade náutica 
turística a ser cobrada pelo município, com o objetivo de subsidiar a 
fiscalização de toda a área do ZATAN;

24.  Criação de Plano de Comunicação para divulgação das ações propostas 
pelo ZATAN;

25.  Criação de acordo de cooperação técnica de gestão das áreas 
sobrepostas nas duas APAs;
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REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

f) Modalidades do aluguel:
f.1) para o aluguel entre pessoas físicas vale o prescrito nas 
alíneas (a) a (d), em especial que o aluguel só é admitido com a 
finalidade exclusiva de recreação ou para a prática de esportes 
pelo locatário. Entre as partes pode vigorar um contrato de aluguel 
ou instrumento legal similar; e 2) também é comum encontrar 
em praias ou marinas empresas alugando comercialmente motos 
aquáticas e embarcações, cuja atividade deve ser objeto de 
regulação dos órgãos estaduais e municipais;
f.2) Escunas, saveiros e similares não poderão ser classificadas 
como embarcações de esporte e recreio, e assim não poderão 
ser enquadradas na modalidade CHARTER. Estas embarcações 
somente poderão ser classificadas para atividade de esporte e/
ou recreio desde que destinadas ao uso próprio ou familiar, sendo 
vedado o seu emprego em atividades comerciais. No campo de 
observações do Título de Inscrição de Embarcações (TIE) essa 
informação será consignada.

26.  Criação de Cadastro único de embarcação para as duas APAs;

27.  Criação de um plano de rota para o turismo náutico;

28. Criação de selo ambiental de reconhecimento da Área Estuarina do 
ZATAN como Santuário do Mero; 

29. Criação de santuários de salinas/apicuns.

30. Capacitação em fiscalização para a Guarda Marítima dos municípios 
ou incentivar a criação da guarda em Sirinhaém, Rio Formoso e 
Tamandaré;

31. Elaboração de convênio entre a Marinha e os municípios para 
delegação de poderes de fiscalização das embarcações.



89

Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

1. ZONA MARITIMA

Abrange a porção marítima do litoral dos municípios de Sirinhaém e Tamandaré, conforme delimitação no mapa do Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas. Tem como limites o norte da praia de Aver o 
Mar, o sul da praia de Tamandaré, nas imediações do píer do CEPENE, e a leste o Oceano Atlântico, abrangendo até a linha de recifes de coral, e como limite oeste, a Zona Ambiente Praial. Está inserida na zona de atuação da 
APA de Guadalupe e da APA Costa dos Corais e do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré.

1.1 Subzona Complexo Recifal

Abrange as áreas do complexo recifal próximas à costa desde a praia da Gamela/Aver o Mar, em Sirinhaém, até o píer do CEPENE, em Tamandaré. Situada na zona de atuação da APA de Guadalupe e da APA Costa dos Corais. 

 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Circulação de embarcação em velocidade de até 10 nós ou 
aproximadamente 18,52 km/h, de acordo com a NORMAN 3; 

2. Atividades de turismo;

3. Embarcações de turismo com até 25 passageiros;

4. Som ambiente de embarcações de turismo em deslocamento.

1. Proibido abertura de canal de navegação;

2. Construção de pontos de apoio como píer, marinas e clubes, ou 
qualquer outro tipo de infraestrutura em área de ambiente recifal;

3. Apoitamento e fundeio de embarcações, exceto em áreas seletivas 
de acordo com sua finalidade; 

4. Apoitemento e fundeio de embarcações que tenha preparo, 
comercialização e consumo de alimentos;

5. Construção e instalação permanente e/ou temporária de qualquer 
natureza sobre os recifes, exceto para sinalização e pesquisa;

6. Alimentação de peixes;

7. Uso de nadadeiras, exceto para pesca, pesquisa e em áreas seletivas 
para fins de mergulho;

8. Lançamento de âncora nos recifes;

9. Eventos náuticos de embarcações motorizadas como competições, 
exibições e comemorações públicas, exceto eventos religiosos e 
culturais tradicionais locais;

10. Comercialização e consumo de alimentação e bebidas alcoólicas.

1. Monitoramento ambiental e pesquisas aplicadas para avaliar a 
capacidade de suporte de carga dos recifes e das piscinas, e saúde 
do ambiente;

2. Ecoturismo marinho;

3. Educação ambiental de pescadores, barqueiros, marinas e turistas;

4. Definição de pontos de mergulho livre e autônomo recreativo;

5. Balizamento de áreas adjacentes ao recife para fundeio de 
embarcações;

6. Definição de local para apoitamento;

7. Campanha de conduta consciente em ambiente recifal nas 
marinas, associações e outros;

8. Mutirões de limpeza;

9. Sinalização as áreas de acesso terrestre aos locais de embarque e 
desembarque;

10. Realização de planejamento participativo turístico e ordenamento 
territorial das áreas de visitação das piscinas no âmbito do 
município de Tamandaré, APACC e APAG.
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1.1 SUBZONA COMPLEXO RECIFAL

Áreas Seletivas

A.S. 1.1.1 Piscina Gamela/Aver o mar - Banhista Localizada na coordenada geográfica: 8°40'22.04"S, 35° 3'56.31"O 
[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos 
parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.] 

A.S. 1.1.2 Campas/Divisa Carneiros – Embarque/Desembarque (45m de comprimento, 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°43'19.92"S, 35° 5'17.12"O; 8°43'20.24"S, 35° 5'15.69"O; 8°43'21.19"S, 35° 5'15.98"O; 8°43'20.84"S, 35° 5'17.45"O 
[Área destinada preferencialmente às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.3 Campas/hotel - Norte - Banhistas (300 m de comprimento, 80 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°43'20.88"S, 35° 5'17.43"O; 8°43'21.51"S, 35° 5'14.78"O; 8°43'30.61"S, 35° 5'18.04"O; 8°43'30.10"S, 35° 5'20.61"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.4 Campas/hotel – Sul - Banhistas (180 m de comprimento, 65m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°43'33.44"S, 35° 5'21.84"O; 8°43'33.91"S, 35° 5'19.70"O; 8°43'39.62"S, 35° 5'21.09"O; 8°43'39.16"S, 35° 5'23.15"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.5 Amendoeira - Embarque/desembarque (50m de comprimento, 30m de largura).   
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°44'18.45"S, 35° 5'13.92"O; 8°44'18.42"S, 35° 5'12.94"O; 8°44'19.98"S, 35° 5'12.87"O; 8°44'20.05"S, 35° 5'13.86"O  
[Área destinada preferencialmente às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.6 Marina 1 Igrejinha - Apoitamento/abicagem (70m de comprimento, 15m em terra/ 50 m em mar de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°44'31.53"S, 35° 5'13.34"O; 8°44'30.64"S, 35° 5'11.19"O; 8°44'32.32"S, 35° 5'11.02"O; 8°44'31.98"S, 35° 5'13.33"O 
[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações.]

A.S. 1.1.7 Marina 2 Igrejinha - Apoitamento /abicagem (50m de comprimento, 15m em terra/ 50 m em mar de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°44'41.29"S, 35° 5'11.94"O; 8°44'40.33"S, 35° 5'10.48"O; 8°44'41.93"S, 35° 5'10.22"O; 8°44'41.81"S, 35° 5'11.87"O 
[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações.]

A.S. 1.1.8 Jangadeiros Tamandaré - Embarque/desembarque (50m de comprimento; 50m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'0.76"S, 35° 5'20.76"O; 8°45'1.93"S, 35° 5'19.66"O; 8°45'2.99"S, 35° 5'20.93"O; 8°45'1.78"S, 35° 5'22.00"O 
[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.9 Quiosques Tamandaré 1 - Banhista (80m de comprimento; 50m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'1.78"S 35° 5'22.00"O; 8°45'3.02"S, 35° 5'20.93"O; 8°45'4.79"S, 35° 5'22.86"O; 8°45'3.58"S, 35° 5'23.96"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.10 Projeto Praia sem Barreiras (75m de comprimento, 18m em terra; 30m em mar de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'3.02"S 35° 5'24.75"O; 8°45'3.69"S 35° 5'24.10"O; 8°45'3.59"S 35° 5'23.98"O; 8°45'4.80"S 35° 5'22.86"O; 8°45'5.50"S 35° 5'23.59"O; 8°45'4.23"S 35° 5'24.69"O; 8°45'3.41"S 35° 
5'25.20"O [Área destinada ao projeto que integra o programa Turismo Acessível, da Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) e tem por objetivo garantir o acesso ao lazer de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.]

A.S. 1.1.11 Quiosques Tamandaré 2 - Banhista (190m de comprimento; 50m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'4.26"S 35° 5'24.69"O; 8°45'5.52"S 35° 5'23.61"O; 8°45'10.15"S 35° 5'27.79"O; 8°45'9.11"S 35° 5'28.91"O; 8°45'7.64"S 35° 5'27.94"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]
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1.1 SUBZONA COMPLEXO RECIFAL

Áreas Seletivas

A.S. 1.1.12 Turismo de base comunitária - Quiosques Tamandaré - Embarque/desembarque (50m de comprimento; 40m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'9.11"S 35° 5'28.96"O; 8°45'10.19"S 35° 5'27.79"O; 8°45'11.15"S 35° 5'28.67"O; 8°45'10.04"S 35° 5'29.86"O 
[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.13 Marina 3 - Pontal Maceió - Apoitamento/abicagem (50m em terra/ 70 m em mar de largura; 70 m comprimento).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'20.02"S 35° 5'35.17"O; 8°45'20.59"S 35° 5'32.95"O; 8°45'22.98"S 35° 5'33.97"O; 8°45'21.62"S 35° 5'35.89"O 
[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações e ao embarque e desembarque de embarcações de turismo náutico.] 

A.S. 1.1.14 Forte de Tamandaré - Embarque/ desembarque (50m de comprimento; 15m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'32.53"S 35° 5'45.76"O; 8°45'32.99"S 35° 5'45.60"O; 8°45'33.49"S 35° 5'47.20"O; 8°45'33.02"S 35° 5'47.34"O  
 [Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.15 Forte de Tamandaré - Banhista (100m de comprimento; 15m largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'33.01"S 35° 5'47.36"O; 8°45'33.49"S 35° 5'47.21"O; 8°45'34.51"S 35° 5'50.35"O; 8°45'34.04"S 35° 5'50.48"O    
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.1.16 Piscina - Pirambu do Norte – Banhista. Localizada na coordenada geográfica: 8°44'32.97"S 35° 4'51.42"O  
[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros 
de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.] 

A.S. 1.1.17 Piscina – da Val 4 – Banhista. Localizada na coordenada geográfica: 8°44'45.08"S 35° 5'1.64"O 
[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros 
de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

A.S. 1.1.18 Piscina – da Val 3/Matafome- Atividade de mergulho. Localizada na coordenada geográfica: 8°44'33.45"S 35° 4'51.28"O  
[Área preferencialmente para mergulho livre, podendo comportar banhistas nas ocasiões de baixa-mar de sizí gia e comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está 
condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área 
seletiva, em local destinado para tal fim.]

A.S. 1.1.19 Piscina – da Val 2/Prainha- Banhista. Localizada na coordenada geográfica: 8°44'57.32"S 35° 5'5.83"O 
[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado 
aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.] 

A.S. 1.1.20 Piscina - da Val 1 – Banhista. Localizada na coordenada geográfica: 8°45'4.52"S 35° 5'6.60"O 
[Área de banho destinada ao uso turístico de base comunitária, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação 
ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

A.S. 1.1.21 Piscina - Pirambu do Sul - Atividade de mergulho. Localizada na coordenada geográfica: 8°45'34.63"S 35° 5'8.43"O 
[Área destinada ao uso turístico de base comunitária para mergulho livre, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação 
ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]
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1.1 SUBZONA COMPLEXO RECIFAL

Áreas Seletivas

A.S. 1.1.22 Três Cabeços - Atividade de mergulho. Localizada na coordenada geográfica: 8°45'32.38"S 35° 5'21.04"O 
[Área destinada ao uso turístico de base comunitária para mergulho livre, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação 
ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.

A.S. 1.1.23 Piscina do Forte 1 – Banhista. Localizada na coordenada geográfica: 8°45'38.98"S 35° 5'21.83"O 
[Área de banhodestinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está condicionado 
aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.]

A.S. 1.1.24 Piscina do Forte 2 – Atividade de mergulho. Localizada na coordenada geográfica: 8°45'39.99"S 35° 5'29.35"O 
[Área preferencialmente para mergulho livre, podendo comportar banhistas nas ocasiões de baixa-mar de sizígia e comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está 
condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área 
seletiva, em local destinado para tal fim.]
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1.2 SUBZONA MAR DE DENTRO

Abrange a área de mar próxima à costa desde a praia de Aver o Mar, em Sirinhaém, até o píer do CEPENE, em Tamandaré.  
Situada na zona de atuação da APA de Guadalupe, da APA Costa dos Corais e do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré.

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Realizar eventos de esporte náutico não motorizado com autorização 
prévia da Capitania dos Portos, da Prefeitura e das APAs de 
Guadalupe e Costa dos Corais, respeitando a jurisdição territorial das 
Unidades de Conservação e dos municípios; 

2. Prestação de serviços de turismo náutico como: passeio de orla; 
aluguel de brinquedos náuticos; atividades de saída de mergulho 
autônomo por operadoras devidamente cadastradas e autorizadas 
pelas Prefeituras de Sirinhaém e Tamandaré e APAs de Guadalupe e 
Costa dos Corais, respeitando a jurisdição territorial das Unidades de 
Conservação e dos municípios;;

3. Embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um 
quantitativo total de até 80 passageiros mais a tripulação, e para 
embarcações miúdas um quantitativo total de até 9 passageiros mais 
a tripulação.

4. Som ambiente de embarcações de turismo  
em deslocamento.

1. Circulação de embarcações que não respeitem a distância mínima 
da linha da costa e excedam a velocidade definida para cada área. 
Exceto para as situações de emergência, fiscalização e abicagem 
de embarcações em áreas selecionadas, respeitando a velocidade 
máxima;

2. Comércio fixo ou comércio em embarcação fundeada.

1. Monitoramento ambiental e pesquisas aplicadas para avaliar a 
capacidade de carga das áreas;

2. Ecoturismo marinho;

3. Educação ambiental de pescadores, barqueiros,  
jangadeiros e turistas;

4. Prática de esporte náutico à vela.
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

1.2 SUBZONA MAR DE DENTRO

Áreas Seletivas

A.S. 1.2.1 Gamela/Aver o Mar - Banhista (120m de comprimento, 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°40'12.84"S 35° 4'16.14"O; 8°40'12.84"S 35° 4'15.19"O; 8°40'16.73"S 35° 4'15.63"O; 8°40'16.72"S 35° 4'16.67"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.2.2 Gamela/Aver o Mar – Embarque/desembarque. (50 m de comprimento, 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°40'16.78"S 35° 4'16.63"O, 8°40'18.39"S 35° 4'16.91"O, 8°40'16.80"S 35° 4'15.67"O, 8°40'18.40"S 35° 4'15.85"O 
[Área pública destinada ao embarque/desembarque de passageiros, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência 
da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]  

A.S. 1.2.3 Gamela/Aver o mar – Embarque/desembarque de embarcação de turismo. (50 m de comprimento, 30 m de largura)  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°40'9.37"S 35° 4'15.34"O, 8°40'10.36"S 35° 4'15.49"O, 8°40'9.68"S 35° 4'13.69"O, 8°40'10.63"S 35° 4'13.83"O 
[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço 
nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]  

A.S. 1.2.4 Tejucussú Proteção do Banco de Areia. Localizada na Coordenada geográfica: 8°41'21.35"S 35° 4'50.21"O 
[Área que contribui para a manutenção dos terraços marinhos e falésias, paisagem costeira única no Estado de Pernambuco. Por isso, proíbe-se retirada e mobilização de sedimento, abertura de canal, além de comercialização 
de comida e bebida e festa náutica no local.]

A.S. 1.2.5 BananaBoat – Quiosque do fusca – Embarque/desembarque (50m de comprimento, 20m de largura).  
Delimitada entre as Coordenadas geográficas: 8°44'3.79"S 35° 5'19.51"O; 8°44'3.48"S 35° 5'18.93"O; 8°44'4.97"S 35° 5'18.29"O; 8°44'5.25"S 35° 5'18.88"O  
[Área destinada ao embarque e desembarque das atividades náuticas de lazer rebocada, como bananaboat e discoboat, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem 
ofereçam risco de acidente.]

A.S. 1.2.6 BananaBoat - Campas (900m de comprimento, 130m de largura).  
Delimitada entre as Coordenadas geográficas: 8°43'40.61"S 35° 5'17.78"O; 8°43'40.40"S 35° 5'13.51"O; 8°44'4.15"S 35° 5'14.40"O; 8°44'4.96"S 35° 5'18.28"O; 8°44'3.41"S 35° 5'18.91"O 
[Área destinada à prática das atividades náuticas de lazer rebocada, como bananaboat e discoboat, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente.]
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2. ZONA ESTUARINA SANTUÁRIO DO MERO

Área Estuarina do rio Formoso, inserida nos municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré, conforme delimitação no mapa do Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (Figura 53).  
Localiza-se na zona de atuação da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe - APAG.

2.1 SUBZONA RIO ARIQUINDÁ

Situada no município de Tamandaré e na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, contempla o rio Ariquindá até desaguar no canal do rio Formoso. 
 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Circulação de embarcações e moto náuticas com velocidade até 3 (três) 
nós, aproximadamente 5,56 km/h;

2. Existência de estruturas de apoio à pesca artesanal e ao turismo de 
base comunitária, com tecnologias que respeitem a dinâmica estuarina, 
devendo haver o atendimento aos trâmites legais junto às instituições 
competentes e às especificidades das zonas e áreas seletivas;

3. Embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um 
quantitativo total de até 80 passageiros mais a tripulação, e para 
embarcações miúdas um quantitativo total de até 9 passageiros mais a 
tripulação.

1. Ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou 
garagem náutica existentes na subzona;

2. Construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e 
estruturas de apoio náutico;

3. Operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e 
estruturas de apoio náutico, exceto para as já existentes com 
a devida permissão dos órgãos competentes;  Ampliação de 
área construída de marina, clube náutico e/ou garagem náutica 
existentes na subzona;

4. Tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto 
emergência, pesquisa, fiscalização e atividade de pesca artesanal 
com o motor desligado;

5. Apoitamento e ancoragem no canal de navegação;

6. Utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou 
petrechos similares;

7. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais;

8. Funcionamento de bananaboat, fly board, discoboat ou qualquer 
tipo de flutuante rebocado para fins recreativos e de lazer,  
comercializados ou particular;

9. Despejo de resíduos e efluentes de qualquer natureza 
proveniente das embarcações, das marinas e de qualquer tipo 
de empreendimento, inclusive da estação de tratamento de 
esgoto;

10. Funcionamento de comércio nos pontos de apoio à pesca 
artesanal.

1. Navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por 
meio de turismo de base comunitária e pesquisa;

2. Uso de embarcação a vela e a remo;

3. Fortalecimento da atividade de turismo náutico de base comunitária 
cultural e ecológico;

4. Recuperação da mata ciliar e áreas degradadas.
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2.1 SUBZONA RIO ARIQUINDÁ

Áreas Seletivas

A.S. 2.1.1 Mangueira - Embarque / desembarque de embarcação de Turismo de Base Comunitária e Pesca Artesanal (32m de comprimento, 16m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'45.73"S 35° 6'16.58"O; 8°41'45.74"S 35° 6'16.04"O; 8°41'46.80"S 35° 6'15.99"O; 8°41'46.80"S 35° 6'16.53"O 
[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas ao turismo de base comunitária e à pesca artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado 
para tal fim.]

A.S. 2.1.2 Amaragi - Embarque / desembarque e fundeio de embarcação de Turismo de Base Comunitária e Pesca Artesanal (110m de comprimento, 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'55.64"S 35° 6'18.36"O; 8°41'55.34"S 35° 6'17.42"O; 8°41'58.77"S 35° 6'16.27"O; 8°41'59.04"S 35° 6'17.26"O  
[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas ao turismo de base comunitária e à pesca artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado 
para tal fim.]

A.S. 2.1.3 Porto da Folha - apoio à Pesca Artesanal (30m de comprimento, 15m de largura)  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°42'31.87"S 35° 6'14.95"O; 8°42'32.11"S 35° 6'14.73"O; 8°42'32.71"S 35° 6'15.54"O; 8°42'32.47"S 35° 6'15.74"O  
[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas à pesca artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

A.S. 2.1.4 Toca de Baixo - Zona de Preservação da Vida Estuarina (ZPVE) do Santuário do Mero  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°42'34.85"S 35° 5'51.93"O; 8°42'35.02"S 35° 5'44.73"O; 8°42'35.75"S 35° 5'43.68"O; 8°42'36.80"S 35° 5'43.90"O; 8°42'36.23"S 35° 5'51.90"O 
[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), 
exceto em situação de pesquisa devidamente aprovada pelas instituições competentes.] 
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2.2 SUBZONA RIO FORMOSO

Situada no município de Rio Formoso e na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, contempla o rio Formoso desde as proximidades da sede municipal, até o encontro dos 3 (três) rios (rio Ariquindá, rio Formoso e rio 
Mariassú) nas imediações do Reduto. 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Circulação de embarcações e moto náuticas com 
velocidade até 3 (três) nós, aproximadamente 
5,56km/h;

2. Apenas circulação de embarcação miúda;

3. Turismo náutico de base comunitária em 
embarcação miúda;

4. Instalação de estruturas de apoio à pesca 
artesanal e ao turismo de base comunitária, com 
tecnologias que respeitem a dinâmica estuarina, 
devendo haver o atendimento aos trâmites 
legais junto às instituições competentes e às 
especificidades das zonas e áreas seletivas.

1. Construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, exceto em 
situação de atendimento a atividade de pesca artesanal e turismo de base comunitária com a devida permissão 
dos órgãos competentes;

2. Operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, exceto para as já 
existentes com a devida permissão dos órgãos competentes;

3. Ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem náutica existentes na subzona; 

4. Tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto emergência, pesquisa, fiscalização e atividade de 
pesca artesanal com o motor desligado;

5. Apoitamento e ancoragem no canal de navegação;

6. Utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos similares;

7. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, exceto eventos religiosos e 
culturais tradicionais locais;

8. Funcionamento de bananaboat, fly board, discoboat ou qualquer tipo de flutuante rebocado para fins 
recreativos e de lazer, comercializados ou particular;

9. Turismo náutico em embarcação de médio e grande porte.

1. Navegação para fins de observação da flora e 
fauna estuarina por meio de turismo de base 
comunitária e pesquisa;

2. Uso de embarcação a vela e a remo;

3. Fortalecimento da atividade de turismo náutico 
de base comunitária cultural e ecológico;

4. Criação de ponto de apoio ao turismo de base 
comunitária e à pesca artesanal.

2.2 SUBZONA RIO FORMOSO

Áreas Seletivas

A.S. 2.2.1 Pedra da Margaída/Pipirí - Zona de Preservação da Vida Estuarina (ZPVE) do Santuário do Mero  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°40'18.84"S 35° 7'22.07"O; 8°40'18.77"S 35° 7'19.50"O; 8°40'19.88"S 35° 7'19.54"O; 8°40'19.95"S 35° 7'21.97"O 
[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), 
exceto em situação de pesquisa devidamente aprovada pelas instituições competentes]. 

A.S. 2.2.2 Nova Holanda- Zona de Preservação da Vida Estuarina (ZPVE) do Santuário do Mero  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'0.67"S 35° 6'47.46"O; 8°41'0.04"S 35° 6'44.51"O; 8°41'3.36"S 35° 6'42.89"O; 8°41'4.55"S 35° 6'45.99"O 
[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), 
exceto em situação de pesquisa devidamente aprovada pelas instituições competentes].
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2.3 SUBZONA RIO DOS PASSOS

Situada entre os municípios de Rio Formoso e Sirinhaém e na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, contempla também os rios dos Passos, Rosas, Frade e Fradinho, até o encontro do rio dos Passos com o rio Formoso.

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Circulação de embarcações e moto náuticas com velocidade até 3 
(três) nós, aproximadamente 5,56 km/h.

2. Apenas circulação de embarcação miúda.

1. Construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e 
estruturas de apoio náutico;

2. Operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e 
estruturas de apoio náutico, exceto para as já existentes com a devida 
permissão dos órgãos competentes;

3. Ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem 
náutica existentes na subzona; 

4. Tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto 
emergência, pesquisa, fiscalização e atividade de pesca artesanal com 
o motor desligado;

5. Utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou 
petrechos similares;

6. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais;

7. Funcionamento de banana-boat, fly-board, disco-boat ou qualquer tipo 
de flutuante rebocado para fins recreativos e de lazer, comercializados 
ou particular;

8. Turismo náutico, exceto o turismo ecológico e de base comunitária em 
embarcação menor que 8 metros de popa a proa e motor de até 25hp;

9. Instalação de estruturas de apoio ao turismo.

1. Navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por 
meio de turismo de base comunitária e pesquisa;

2. Uso de embarcação a vela e a remo;

3. Fortalecimento da atividade de turismo náutico de base comunitária 
cultural e ecológico;
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2.4 SUBZONA CARNEIROS/ GUADALUPE – FOZ RIO FORMOSO

Situada na interseção dos municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré e compreendida na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. Contempla o canal do rio Formoso desde o encontro dos 3 (três) rios (rio Formoso, 
Ariquindá e Mariassú) até a foz no Oceano Atlântico.

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Circulação de embarcações com velocidade até 10 nós ou 
aproximadamente 18,52 km/h; 

2. Turismo náutico em embarcação miúda e média;

3. Embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um 
quantitativo total de até 80 passageiros mais a tripulação e para 
embarcações miúdas um quantitativo total de 9 passageiros mais a 
tripulação;

4. Som ambiente de embarcações de turismo em deslocamento. 

5. Atividade comercial de flyboard condicionada à delimitação de área 
devidamente sinalizada, não ultrapassando 40 m2 e não posicionada 
no canal de navegação, e desde que não conflite por espaço nem 
ofereça risco de acidente.

1. Construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

2. Construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as situações já existentes e para apoio às marinas, clube 
náuticos, garagens náuticas situadas em terra, com a devida permissão 
dos órgãos competentes; 

3. Tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto 
emergência, pesquisa, fiscalização e atividade de pesca artesanal com 
o motor desligado;

4. Utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou 
petrechos similares;

5. Funcionamento de banana boat, disco boat ou qualquer tipo de 
flutuante rebocado para fins recreativos e de lazer, comercializados ou 
particular;

6. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais.

1. Navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por 
meio de turismo de base comunitária ou pesquisa;

2. Uso de embarcação a vela e a remo;

3. Fortalecimento da atividade do turismo náutico de base comunitária 
cultural e ecológico;

4. Instalação de estruturas de apoio à pesca artesanal e ao turismo 
de base comunitária, com tecnologias que respeitem a dinâmica 
estuarina, devendo haver o atendimento aos trâmites legais junto 
às instituições competentes e às especificidades das zonas e áreas 
seletivas;

5. Recuperação do píer estatal Mariassú para realizar embarque e 
desembarque público;

6. Criação do Complexo Mariassú que visa educação ambiental e 
turismo náutico;

7. Atualização do estudo de capacidade de carga de circulação de 
embarcação;

8. Incentivar nas áreas seletivas de abicagem o número balizador de 
embarque e desembarque (NBE) que será definido pelo município 
até atualização do estudo de capacidade de carga;

9. Recuperação da mata ciliar/restinga;

10. Sinalização informando a legislação vigente sobre as áreas de 
recifes de corais, como conduta consciente.
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Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

2.4 SUBZONA CARNEIROS/ GUADALUPE – FOZ RIO FORMOSO

Áreas Seletivas

A.S. 2.4.1 Prainha – Brinquedos Náuticos (75m de comprimento; 20m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'22.08"S, 35° 5'48.43"O; 8°41'22.47"S, 35° 5'45.99"O; 8°41'23.59"S, 35° 5'46.20"O; 8°41'23.15"S, 35° 5'48.65"O 
[Área destinada ao uso de atividades náuticas de lazer não motorizadas, como caiaque e Stand Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.2 Prainha –Banhistas (75m de comprimento; 40m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'22.48"S,35° 5'45.97"O; 8°41'22.92"S, 35° 5'43.42"O; 8°41'24.06"S, 35° 5'43.63"O; 8°41'23.59"S, 35° 5'46.17"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.3 Prainha – Embarque / desembarque de embarcação de turismo (50m de comprimento; 40m largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°41'23.37"S, 35° 5'43.48"O; 8°41'23.83"S, 35° 5'41.87"O; 8°41'24.50"S, 35° 5'42.03"O; 8°41'24.05"S, 35° 5'43.62"O 
 [Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente] 

A.S. 2.4.4 Igrejinha - Banhistas 1 (325m de comprimento; 120m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°41'35.08"S, 35° 5'28.53"O; 8°41'42.17"S, 35° 5'20.58"O; 8°41'44.81"S, 35° 5'22.78"O; 8°41'37.79"S, 35° 5'30.88"O  
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.5 Igrejinha - Embarque/desembarque de embarcação de turismo (180m de comprimento; 100m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°41'40.35"S, 35° 5'19.00"O; 8°41'42.72"S, 35° 5'16.27"O; 8°41'47.04"S, 35° 5'20.27"O; 8°41'44.84"S, 35° 5'22.78"O    
[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.6 Igrejinha - Banhistas 2 (330m de comprimento; 180m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:  8°41'42.76"S, 35° 5'16.22"O; 8°41'48.98"S, 35° 5'7.62"O; 8°41'53.60"S,35° 5'11.22"O; 8°41'47.03"S, 35° 5'20.19"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente

A.S. 2.4.7 Restaurante 1 –Banhistas (200m de comprimento; 180m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:  8°41'50.65"S, 35° 5'4.87"O; 8°41'54.66"S, 35° 4'59.28"O; 8°41'59.64"S, 35° 5'2.51"O; 8°41'55.70"S, 35° 5'7.98"O 
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.8 Restaurante 1 –Embarque / desembarque de embarcação de turismo (55m de comprimento; 180m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°41'54.71"S, 35° 4'59.27"O; 8°41'55.96"S, 35° 4'57.42"O; 8°42'0.70"S, 35° 5'1.03"O; 8°41'59.65"S, 35° 5'2.45"O  
[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.9 Restaurante 1 – Brinquedos Náuticos (180m de comprimento; 130m de largura) 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°41'55.99"S, 35° 4'57.38"O; 8°41'58.56"S, 35° 4'53.79"O; 8°42'3.39"S, 35° 4'57.77"O; 8°42'0.74"S, 35° 5'0.97"O 
[Área destinada ao uso preferencial da prática de atividades náuticas de lazer não motorizadas, como caiaque e Stand Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente] 

A.S. 2.4.10 Pontal de Carneiros – Embarque / desembarque de embarcação de turismo (180m de comprimento; 70m de largura)  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°42'3.71"S, 35° 4'49.46"O; 8°42'5.01"S, 35° 4'47.57"O; 8°42'9.79"S, 35° 4'51.05"O; 8°42'8.52"S, 35° 4'52.94"O 
 [Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

A.S. 2.4.11 Pontal de Carneiros – Brinquedos Náuticos (180m de comprimento; 75m de largura). 
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°42'5.02"S, 35° 4'47.56"O; 8°42'6.40"S, 35° 4'45.51"O; 8°42'11.16"S, 35° 4'48.94"O; 8°42'9.78"S, 35° 4'51.01"O 
[Área destinada ao uso atividades náuticas de lazer não motorizadas, como caiaque e Stand Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]
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2.4 SUBZONA CARNEIROS/ GUADALUPE – FOZ RIO FORMOSO

Áreas Seletivas

A.S. 2.4.12 Pontal de Carneiros – Banhistas (180m de comprimento; 160 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas:  8°42'6.42"S, 35° 4'45.51"O; 8°42'8.94"S, 35° 4'40.97"O; 8°42'13.97"S, 35° 4'44.13"O; 8°42'11.11"S, 35° 4'48.85"O)  
[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 2.4.13 Argila – Embarque / Desembarque de embarcação de turismo do tipo catamarã (30 m de comprimento; 20 m de largura)  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'8.95"S 35° 5'34.18"O, 8°41'9.54"S 35° 5'34.21"O, 8°41'9.03"S 35° 5'33.22"O, 8°41'9.69"S 35° 5'33.25"O 
[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das embarcações de turismo náutico do tipo catamarã, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]

A.S. 2.4.14 Argila - Banhista 1 (32m de comprimento; 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'8.31"S, 35° 5'33.10"O; 8°41'8.52"S, 35° 5'32.23"O; 8°41'9.54"S, 35° 5'32.51"O; 8°41'9.31"S, 35° 5'33.43"O 
[Área pública destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 2.4.15 Argila – Embarque / Desembarque de embarcação de turismo miúda (30 m de comprimento; 20 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.29"S 35° 5'31.92"O, 8°41'9.91"S 35° 5'32.02"O, 8°41'9.53"S 35° 5'31.01"O, 8°41'10.15"S 35° 5'31.10"O 
[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das embarcações de turismo náutico do tipo miúda, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.] 

A.S. 2.4.16 Argila – Fundeio de embarcações exclusiva para trabalhadores locais (33m de comprimento; 23m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.05"S, 35° 5'31.44"O; 8°41'9.31"S, 35° 5'30.38"O; 8°41'10.04"S, 35° 5'30.58"O; 8°41'9.78"S, 35° 5'31.66"O 
[Área pública destinada ao fundeio de embarcações miúdas ligadas ao transporte dos trabalhadores locais.]

A.S. 2.4.17 Argila– Embarque / Desembarque de embarcação de turismo miúda  (30 m de comprimento; 20 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.63"S 35° 5'30.52"O, 8°41'10.25"S 35° 5'30.67"O, 8°41'9.83"S 35° 5'29.54"O, 8°41'10.44"S 35° 5'29.74"O 
[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das embarcações de turismo náutico do tipo miúda, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]

A.S. 2.4.18 Argila - Banhista 2 (32m de comprimento; 30m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.06"S, 35° 5'29.28"O; 8°41'9.36"S, 35° 5'28.33"O; 8°41'10.31"S, 35° 5'28.68"O; 8°41'9.98"S, 35° 5'29.66"O 
[Área pública destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

A.S. 2.4.19 Argila– Embarque / Desembarque de embarcação do tipo catamarã (30 m de comprimento; 20 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'10.31"S 35° 5'28.32"O, 8°41'10.79"S 35° 5'28.61"O, 8°41'10.81"S 35° 5'27.51"O, 8°41'11.26"S 35° 5'27.78"O 
[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das embarcações de turismo náutico do tipo catamarã, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal,  
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]

A.S. 2.4.20 Guadalupe - Embarque / Desembarque (15 m de comprimento; 10 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'5.78"S 35° 5'43.71"O, 8°41'6.06"S 35° 5'43.79"O, 8°41'5.96"S 35° 5'43.26"O, 8°41'6.22"S 35° 5'43.34"O 
[Área pública destinada ao embarque/desembarque de passageiros, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.  
É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos. Contempla um píer flutuante conectado a sua margem, defrontante com a garagem náutica, com 5.0 m de 
 comprimento e numa largura máxima de 1.50m, em direção ao estuário.]

A.S. 2.4.21 Píer Mariassú – Embarque/desembarque (120m de comprimento; 40m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'3.87"S, 35° 6'11.31"O; 8°41'3.78"S, 35° 6'7.46"O; 8°41'5.03"S, 35° 6'7.37"O; 8°41'5.13"S, 35° 6'11.22"O 
 [Área pública destinada ao embarque e desembarque.]
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3. ZONA AMBIENTE PRAIAL

Engloba a costa litorânea dos municípios de Sirinhaém, de Tamandaré e faixas de praia no canal do rio Formoso, do município de Rio Formoso, conforme delimitação no mapa do Zoneamento Ambiental e Territorial das 
Atividades Náuticas (Figura 53). Insere-se na zona de atuação da Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais e do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré. Na porção 
continental, a Zona Ambiente Praial abrange uma faixa de 50m a partir da linha de preamar máxima, exceto nas falésias dos terraços marinhos da praia de Guadalupe, onde a faixa corresponde a 270m a partir da borda dos 
terraços, como caracterizado no Plano de Manejo da APA de Guadalupe.

3.1 SUBZONA PRAIA DA GAMELA/AVER O MAR

Inserida no município de Sirinhaém e na zona de atuação da APA de Guadalupe, a subzona tem o limite norte com a praia da Gamela/ Aver o Mar, limite leste com o Oceano Atlântico, limite sul com a praia de Guadalupe e 
limite Oeste com o continente. 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Instalação de estruturas de apoio à pesca artesanal com tecnologias 
que respeitem a dinâmica praial, devendo haver o atendimento 
aos trâmites legais junto às instituições competentes e às 
especificidades das zonas e áreas seletivas.

1. Construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

2. Construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as situações já existentes e para apoio às marinas, clube 
náuticos, garagens náuticas situadas em terra, com a devida permissão 
dos órgãos competentes; 

3. Fazer ponto fixo de comércio na faixa de praia.

4. Comercializar serviços de aluguel de brinquedos náuticos como 
boias, caiaque, Stand-Up Paddle, banana-boat ou qualquer objeto 
configurado como tal.

1. Criação de passeios e trilhas para atrativos de turismo ecológico, 
tendo como guia a população residente, capacitada para esse fim;

2. Destacar, através de placa, a presença de canal com fluxo de 
embarcação próximo à área de banho; 

3. Organização de comércio ambulante. 

4. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada;

5. Ações de Fiscalização integrada;

3.1 SUBZONA PRAIA DA GAMELA/AVER O MAR

Áreas Seletivas

A.S. 3.1.1 Aver o Mar - Estacionamento de barcos de pesca (40m de comprimento, 15m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas:  8°40'9.06"S, 35° 4'16.34"O; 8°40'9.10"S, 35° 4'15.85"O; 8°40'10.35"S, 35° 4'16.05"O; 8°40'10.28"S, 35° 4'16.56"O 
[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]
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3.2 SUBZONA PRAIA DE GUADALUPE

Inserida no município de Sirinhaém e na zona de atuação da APA de Guadalupe. A subzona tem o limite norte com a praia de Aver o Mar, o limite leste com o Oceano Atlântico, o limite sul com a foz do rio Formoso, contemplando 
a faixa de areia da margem norte da foz do rio Formoso (pontal de Guadalupe) até a praia da Argila (limite oeste). 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Passeios e trilhas não motorizados para atrativos  
de turismo ecológico.

1. Construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, 
rampa e estruturas de apoio náutico;

2. Extração da argila das falésias e área dos terraços marinhos.

3. Transporte da argila para fora da área.  

4. Comercializar serviços de aluguel de brinquedos náuticos como boias, 
caiaque, Stand Up Paddle, bananaboat ou qualquer objeto configurado 
como tal;

5. Estacionar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, 
fiscalização e pesquisa.

6. Estacionar embarcações;

7. Abicagem e embarque/desembarque de catamarã, exceto em situação 
de risco para tripulação;

8. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições e 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais.

1. Criação de passeios e trilhas para atrativos de turismo ecológico, 
tendo como guia a população residente, capacitada para esse fim;

2. Destacar, através de placa, a presença de canal com fluxo de 
embarcação próximo à área de banho; 

3. Organização de comércio ambulante. 

4. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada;

5. Ações de Fiscalização integrada;

3.2 SUBZONA PRAIA DE GUADALUPE

Áreas Seletivas

A.S. 3.2.1 Guadalupe - Proteção dos Terraços Marinhos e Falésias.  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8º40'23.40"S, 35° 4'43.47"O; 8º40'31.21"S, 35º4'39.35"O; 8º41'1.83"S, 35º5'4.28"O; 8º41'0.16"S, 35º5'12.97"O 
[Área destinada à proteção dos terraços marinhos e falésias, na qual proíbe-se construções de apoio à atividade náutica, definitivas ou temporárias em faixa de 270m, em direção ao continente,  
conforme o plano de manejo da APAG, contados a partir da borda do terraço/falésia. Proíbe-se também a construção e operação de barracas com fim gastronômico].
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3.3 SUBZONA PRAIA DA ARGILA

Inserida no município de Sirinhaém e na zona de atuação da APA de Guadalupe, a subzona está localizada na margem norte da foz do rio Formoso. Faz limite a leste com a subzona praia de Guadalupe, limite sul com o rio 
Formoso, segue até a foz do rio Mariassú (limite oeste) e tem limite norte com o continente (Sirinhaém).

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Ocorrência de atividade gastronômica de base comunitária, 
mediante cadastro municipal em Sirinhaém das pessoas que já 
trabalham na área e com anuência da APAG, com uso de estrutura 
móvel que deve ser retirada diariamente ao término da atividade;

2. Uso in loco da argila por banhistas desde que não haja estudo que 
comprove os danos à saúde e ao meio ambiente. 

1. Construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

2. Construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as situações já existentes e para apoio às marinas, clube 
náuticos, garagens náuticas situadas em terra, com a devida permissão 
dos órgãos competentes; 

3. Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais 
tradicionais locais;

4. Extração da argila das falésias e área dos terraços marinhos.

5. Transporte da argila para fora da área;

6. Comercializar serviços de aluguel de brinquedos náuticos como boias, 
caiaque, Stand Up Paddle, banana-boat ou qualquer objeto configurado 
como tal;

7. Estacionar e transitar veículos automotivos, exceto em caso de 
salvamento, fiscalização e pesquisa;

8. Abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em 
Área Seletiva e em situação de risco para tripulação;

9. Intervenções realizadas na orla que não contemplem a 
acessibilidade de pessoas com mobilidades reduzidas;

10. Descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes 
provenientes das atividades náuticas;

11. Circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa 
de praia, exceto em casos previstos em legislações específicas;

12. Utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e 
copos, e de vidro, como garrafas;

13. Atividade de aluguel de moto náutica;

1. Organização da infraestrutura gastronômica de base comunitária da 
Praia da Argila, considerando as pessoas que já trabalham na área e 
contemplando moradores do município de Sirinhaém; 

2. Estudo do impacto da extração da argila no meio ambiente e do 
impacto do uso na saúde;

3. Organização da atividade de extração da argila para uso in loco, 
desde que não haja estudo que comprove os danos à saúde e ao 
meio ambiente; 



105

Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

3.4 SUBZONA PRAIA DOS CARNEIROS

Inserida no município de Tamandaré, a praia abrange uma porção da margem sul da foz do rio Formoso, limitando a oeste com a foz do rio Ariquindá, limitando a norte com o canal do rio Formoso, continuando por uma faixa 
de orla marítima, limitando-se a leste com o Oceano Atlântico e limitando-se a sul com a praia de Tamandaré. Situa-se na zona de atuação da APA de Guadalupe e APA Costa dos Corais.

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Utilização dos serviços de aluguel de brinquedos náuticos como 
caiaque, Stand Up Paddle, ou qualquer objeto configurado como tal, 
apenas em Área Seletiva;

2. Abicagem, embarque e desembarque de catamarã e embarcações 
apenas em Área Seletiva.

1. Construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

2. Construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as situações já existentes e para apoio às marinas, clube 
náuticos, garagens náuticas situadas em terra, com a devida permissão 
dos órgãos competentes; 

3. Funcionamento de banana boat, disco boat ou qualquer tipo de 
flutuante rebocado para fins recreativos e de lazer, comercializados ou 
particular;

4. Posicionar mesas, cadeiras e guarda-sóis pertencentes a bares e 
restaurantes na faixa de praia;

5. Fazer ponto fixo de comércio na faixa de praia.

6. Não praticar danos ou supressão da vegetação de restinga, a não ser 
em casos de utilidade pública ou interesse social, previstos em lei;

7. Estacionar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, 
fiscalização e pesquisa;

8. Abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em Área 
Seletiva e em situação de risco para tripulação;

9. Intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade 
de pessoas com mobilidades reduzidas;

10. Descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes 
provenientes das atividades náuticas; 

11. Circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de 
praia, exceto em casos previstos em legislações específicas;

12. Utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e 
copos, e de vidro, como garrafas;

13. Atividade de aluguel de moto náutica.

1. Organização do comércio ambulante;

2. Abertura dos acessos públicos previstos no Projeto Orla Tamandaré;

3. Limpeza pública da praia;

4. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada;

5. Ações de Fiscalização integrada;

6. Ações de capacitação para as pessoas que trabalham na área.
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3.5 SUBZONA PRAIA DA PEDRA E PRAIA DO REDUTO

Inserida no município de Rio Formoso, subzona formada por praias estuarinas no canal do rio Formoso situada na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. Tem como limite oeste, camboas do rio Formoso, limita-se a norte 
com o canal do rio Formoso, tem o limite leste com o rio Ariquindá, e limita-se ao sul com o município de Rio Formoso.

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Instalação de caiçaras tradicionais em apoio à pesca artesanal; 1. Construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, 
rampa e estruturas de apoio náutico;

2. Comercializar serviços de aluguel de brinquedos náuticos como boias, 
caiaque, Stand Up Paddle, bananaboat ou qualquer objeto configurado 
como tal;

3. Estacionar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, 
fiscalização e pesquisa;

4. Abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em 
situação de risco para tripulação.

5. Intervenções realizadas na orla que não contemplem a 
acessibilidade de pessoas com mobilidades reduzidas;

6. Descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes 
provenientes das atividades náuticas;

7. Circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa 
de praia, exceto em casos previstos em legislações específicas;

8. Utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e 
copos, e de vidro, como garrafas;

9. Atividade de aluguel de moto náutica;

1. Criação de passeios e trilhas para pedestres e veículos não 
motorizados como atrativos de turismo ecológico, tendo guias 
locais, de base comunitária, capacitados para esse fim;

2. Passeio turístico-histórico, em embarcação miúda, incluindo parada 
na Praia do Reduto com caminhada até o Marco Histórico para 
observação da paisagem;

3. Ações de fiscalização sobre os limites de propriedade privada;

4. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada; 
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3.6 SUBZONA PRAIA DE TAMANDARÉ

Orla marítima do município de Tamandaré inserida na zona de atuação da APA de Guadalupe, da APA Costa dos Corais e do Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré. Limita-se a norte com a praia dos Carneiros, a 
leste com o Oceano Atlântico, ao sul com o píer do CEPENE, e a oeste com a parte continental do município de Tamandaré. 

REGULAMENTAÇÕES

Permitido / Tolerado Proibido Incentivado

1. Utilização de veículo de apoio às manobras de embarcações em 
terra, em frente às áreas de embarque/desembarque, marinas 
e clubes náuticos, cujos responsáveis devem sinalizar o espaço 
destinado a este fim;

2. Instalação de estruturas de apoio à pesca e ao turismo de base 
comunitária, com tecnologias que respeitem a dinâmica praial, 
devendo haver o atendimento aos trâmites legais junto às 
instituições competentes e às especificidades das zonas e áreas 
seletivas;

3. Na área seletiva de embarque e desembarque é permitido instalação 
de estruturas de apoio às atividades náuticas de turismo com 
tecnologias que respeitem a dinâmica praial, devendo haver o 
atendimento aos trâmites legais junto às instituições competentes 
 e às especificidades dos sub territórios/zonas e áreas seletivas.

1. Operação de Marinas, clubes náuticos e/ou garagens náuticas sem 
a devida sinalização nas áreas de praia adjacentes utilizadas para 
manobra de embarcações. As placas deverão ser fixadas em local 
visível para os transeuntes e frequentadores da praia. A confecção 
e manutenção do material de sinalização é de responsabilidade das 
Marinas e Clubes Náuticos, devendo seguir o padrão instituído pela 
Prefeitura;

2. Construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, 
rampa e estruturas de apoio náutico;

3. Ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem 
náutica existentes na subzona existentes na subzona anteriormente à 
implementação deste instrumento;

4. Não praticar aterro de maceiós e manguezais, danos ou supressão da 
vegetação remanescente de mangues, restinga e floresta ombrófila, em 
qualquer estágio sucessional, a não ser em casos de utilidade pública ou 
interesse social, previstos em lei;

5. Intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade de 
pessoas com mobilidades reduzidas;

6. Descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes 
provenientes das atividades náuticas;

7. Circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de 
praia, exceto em casos previstos em legislações específicas;

8. Utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e 
copos, e de vidro, como garrafas;

9. Atividade de aluguel de moto náutica;

1. Construção de estruturas para permitir o acesso à praia aos idosos e 
pessoas com deficiências motoras;

2. Destacar, através de placa, a presença de corrente de retorno nas 
proximidades do Hotel Marinas; 

3. Destacar, através de placa, área perigosa para banho, nas 
proximidades do Píer do CEPENE; 

4. Demarcação de áreas adequadas à instalação de estruturas de apoio 
à pesca e às atividades náuticas de turismo, com tecnologias que 
respeitem a dinâmica praial;

5. Não posicionar mesas, cadeiras e guarda-sóis pertencentes a bares e 
restaurantes, que não respeitem a livre circulação de transeuntes na 
praia;

6. Não praticar aterro de maceiós e manguezais, danos ou supressão da 
vegetação remanescente de mangues, restinga e floresta ombrófila, 
em qualquer estágio sucessional, a não ser em casos de utilidade 
pública ou interesse social, previstos em lei.

7. Preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio 
paisagístico, histórico e cultural da área zoneada.
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3.6 SUBZONA PRAIA DE TAMANDARÉ

Áreas Seletivas

A.S. 3.6.1. Tamandaré Pesca 1 - Estacionamento (60m de comprimento; 14m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8º44'53.73"S, 35º5'14.18"O; 8º44'54.02"S, 35º5'13.78"O; 8º44'55.74"S, 35º5'14.95"O; 8º44'55.50"S, 35º5'15.35"O 
[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]

A.S. 3.6.2. Jangadeiros Tamandaré 1 - Estacionamento (60m de comprimento; 14 m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°44'59.82"S 35° 5'20.78"O; 8°45'0.13"S 35° 5'20.52"O; 8°45'1.44"S 35° 5'22.05"O; 8°45'1.08"S 35° 5'22.32"O 
[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca e das Jangadas utilizadas na atividade turística náutica.]

A.S. 3.6.3 Jangadeiros Tamandaré 2 - Estacionamento (25m de comprimento; 8m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°45'20.31"S 8°45'20.39"S; 8°45'20.39"S 35° 5'35.42"O; 8°45'21.11"S 35° 5'35.74"O; 8°45'21.04"S 35° 5'35.97"O 
[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca e das Jangadas utilizadas na atividade turística náutica.]

A.S. 3.6.4. Tamandaré Pesca 2 - Estacionamento (80m de comprimento; 15m de largura).  
Delimitada entre as coordenadas geográficas:8°45'31.01"S 35° 5'44.02"O; 8°45'31.46"S 35° 5'43.89"O; 8°45'32.09"S 35° 5'46.45"O; 8°45'31.64"S 35° 5'46.57"O 
[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]
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FIGURA 54 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN: SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL, 1.2 MAR DE DENTRO,  
3.1 SUBZONA PRAIA DE GAMELA / AVER O MAR E 3.2 PRAIA DE GUADALUPE

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 55 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS  
1.1.1, 3.1.1, 1.2.3, 1.2.1, 1.2.2

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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FIGURA 58 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 

DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.1.1 E 2.1.2

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 57 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN 
SUBZONAS 2.1 RIO ARIQUINDÁ E 2.2 RIO FORMOSO

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 56 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 3.2.1 E 1.2.4

 Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 
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FIGURA 61 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN – SUBZONAS 1.2 MAR DE DENTRO  
E 2.4 CARNEIROS/GUADALUPE – FOZ DO RIO FORMOSO

FIGURA 60 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.2.1 E 2.2.2

FIGURA 59 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.1.3 E 2.1.4
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FIGURA 62 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.1, 2.4.2 E 2.4.3

 Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

 
FIGURA 63 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.4, 2.4.5 E 2.4.6

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 
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FIGURA 64 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.7, 2.4.8 E 2.4.9

 Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

 
FIGURA 65 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.10, 2.4.11 E 2.4.12 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 



114

Diagnóstico participativo: considerações e quadro síntese

FIGURA 68 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 2.4.21

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 67 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 2.4.20

Fonte: Consultoria ZATAN

FIGURA 66 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS  
2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18 E 2.4.19

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 
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 FIGURA 69 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN – SUBZONAS 
1.1 COMPLEXO RECIFAL E 1.2 MAR DE DENTRO

 FIGURA 70 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 1.1.2, 1.1.3 E 1.1.4

 

FIGURA 71 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 1.2.6 E 1.2.5

 FIGURA 72 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA DA ÁREA SELETIVA 1.2.5 
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FIGURA 73 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN – SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL E 3.6 PRAIA DE TAMANDARÉ

 
Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

FIGURA 74 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS  
ÁREAS SELETIVAS 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 E 1.1.16 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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FIGURA 75 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS  
3.6.1, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19 E 1.1.20 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 76 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 3.6.1
 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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FIGURA 77 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS  
ÁREAS SELETIVAS 3.6.2, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.19 E 1.1.20

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.

FIGURA 78 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN – SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL E 3.6 PRAIA DE TAMANDARÉ
 

Fonte: Consultoria ZATAN, 2018.
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Fonte: Consultoria ZATAN, 2018. 

 
FIGURA 80 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 3.6.3 E 1.1.13

Fonte: Consultoria ZATAN

FIGURA 79 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS  
ÁREAS SELETIVAS 3.6.3, 1.1.13, 1.1.21 E 1.1.22 
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FIGURA 81- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS  
3.6.4, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.22, 1.1.23 E 1.1.24

Fonte: Consultoria ZATAN
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Ambientes costeiros: é a reunião de vários ecossistemas que existem ao longo do litoral como os manguezais, restingas, 
dunas, praias, ilhas, costões rochosos, baías, brejos, recifes de arenito, recifes de corais, entre outros.

Ancoradouro: área destinada à ancoragem ou fundeio de embarcações. O mesmo que fundeadouro.

Ancorar: lançar âncora.

APA: Área de Proteção Ambiental.

APACC: Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais.

APAG: Área de Proteção Ambiental de Guadalupe. 

Apicum: ambiente que faz parte da sucessão natural do manguezal para outras comunidades vegetais, sendo resultado 
da deposição de areias finas por ocasião da preamar.

Apoitar: segurar o barco com poita (objeto pesado, preso à extremidade de um cabo).

Área seletiva: de acordo com a NORMAM 03, compete ao poder público municipal, por meio dos planos decorrentes do 
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, estabelecer os diversos usos para os diferentes trechos de praias ou margens, 
demarcando as áreas, em terra, para jogos e banhistas, bem como, na água, as áreas de banhistas e de prática de esporte 
náuticos. Poderão, ainda, estabelecer nessas imediações áreas restritas ou proibidas à operação de equipamentos desti-
nados ao entretenimento aquático.

Atividades náuticas: todo tipo de atividade na água utilizando-se embarcação para fins de recreação, de esporte, de turis-
mo, de pesca, de pesquisa e de transporte.

Atracadouro: local de amarração de embarcações.

Baiteira: barco de madeira, similar a canoa, podendo ser a motor ou a remo.

Banana-boat: espécie de reboque aquático utilizado para recreação.

Barco a vela: tipo de embarcação movida pelo vento.

Barco pesqueiro: embarcação para fins de pesca.

Barra: descontinuidade na linha de recifes que acompanha a costa.

Biodiversidade: variedade de formas de vida (animais e vegetais) que são encontradas nos mais diferentes ambientes.

Caiçara: infra-estrutura utilizada como suporte à atividade de pesca. Localizam-se na orla marítima, próximas as áreas de 
saídas de embarcações e/ou áreas de fundeio das embarcações.

Calado: designação dada à profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha de uma embarcação.

Camboa: canais naturais no manguezal com dimensões que permitem a navegação de embarcações miúdas.

Capim agulha: o capim-agulha (Halodule wrightii) é uma fanerógama marinha existente no Brasil desde o litoral do Piauí 
até o litoral de Santa Catarina.

Catamarã: tipo de embarcação com dois cascos.
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Clube náutico: clubes que incluam em suas atividades, registradas em estatuto, a prática das atividades náuticas, volta-
das para o esporte e/ou recreio, prestando serviços aos membros do clube ou não, e devidamente regularizados junto às 
autoridades competentes e cadastrados nas Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências.

Derrota: trajeto percorrido por uma embarcação.

Desembocadura: foz de um rio ou canal.

Ecoturismo: atividade turística que utiliza, de forma responsável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conserva-
ção e busca a formação de uma consciência ambiental através da interpretação do ambiente, estimulando o desenvolvi-
mento socioeconômico das populações envolvidas. 

Embarcação: aquelas capazes de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. 
Quanto ao porte, as embarcações de esporte e/ou recreio estão subdivididas em embarcações1: Miúdas_1, com compri-
mento igual ou inferior a 5 metros; ou Miúdas_2, com comprimento superior a 5 metros, que apresentem as seguintes ca-
racterísticas: convés aberto, convés fechado mas sem cabine habitável e sem propulsão mecânica fixa e que, caso utilizem 
motor de popa, este não exceda 30 HP; ou, ainda, Médio Porte, com comprimento inferior a 24 metros, exceto as miúdas. 
São tratadas como embarcação Certificada Classe 2 (EC2), não são registradas no Tribunal Marítimo. Também há o tipo 
Grande Porte ou Iate, com comprimento igual ou superior a 24 metros. São tratadas como embarcação Certificada Classe 1 
(EC1), tendo a obrigatoriedade de seu registro no Tribunal Marítimo se possuírem arqueação bruta maior que 100.

Embarcação de Turismo: embarcações de recreio para promover passeios em lagos, rios, represas e no mar. Envolve ainda 
atividades de cruzeiros (marítimos ou fluviais).

Fauna: termo coletivo para a vida animal de uma determinada região.

Fundeio: ato de ancorar em determinado local.

Iate: embarcação de esporte e/ou recreio com comprimento igual ou superior a 24 metros.

Jangada: espécie de lancha de pequeno porte movida a motor;

Jangadeiro: profissionais que trabalham com jangadas e oferecem serviço de passeios turísticos.

Lancha: tipo de embarcação a motor.

Malho: espécie de marreta feita com toras de madeira.

Manguezal: ecossistema costeiro tropical dominado por espécies vegetais típicas arbóreas (mangues), às quais se 
associam outros componentes da flora e da fauna, adaptados a um substrato periodicamente inundado pelas marés, 
com grandes variações de salinidade. É um ecossistema estabilizador dos processos erosivos que atuam sobre a linha de 
costa durante as tempestades ou ressacas, retém os sedimentos continentais, minimizando a taxa de assoreamento dos 
corpos d’água adjacentes, enriquece as águas costeiras através da exportação de nutrientes e fornece abrigo e alimento 
para as formas marinhas jovens;

Marina: organizações prestadoras de serviços aos navegantes amadores e desportistasnáuticos e afins, devidamente 
regularizadas junto aos órgãos competentes e cadastradas nas CP, DL e AG. Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências.

Marisco: molusco utilizado como alimento.

Marisqueiro: pessoa que apanha marisco.

1  Texto extraído da Normam 03/DPC



128

Glossário

Mata ciliar: formação vegetal localizada nas margens dos córregos, lagos, represas e nascentes. Também é conhecida 
como mata de galeria, mata de várzea, vegetação ou floresta ripária, importante para a proteção de rios.

Mero: peixe (Epinephelus itajara), conhecido como Senhor das Pedras, apresenta um ritmo mais lento de crescimento, e 
sua época de reprodução é somente entre sete e 10 anos de idade, estando ameaçado de extinção pelo homem.

Milha náutica: unidade de distância usada em navegação e que corresponde a um mil, oitocentos e cinquenta e dois 
metros (1852 m).

Navegar: ato de conduzir com segurança uma embarcação ou aeronave de um ponto para outro, utilizando-se de todas as 
ferramentas necessárias para o deslocamento. Para navegar com segurança o cidadão deve estar habilitado, sua embar-
cação registrada e contendo todos os itens necessários a segurança.

Nó: medida utilizada para designar a velocidade das embarcações. Equivale, aproximadamente, a 5,56 km/h.

NORMAM: Normas da Autoridade Marítima relacionadas às atribuições e atividades da Diretoria de Portos e Costas (DPC) 
emitidas pela Marinha do Brasil.

Órgão ambiental: órgão do poder executivo federal, estadual ou municipal, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), responsável pelo licenciamento ambiental, fiscalização, controle e proteção do meio ambiente, no 
âmbito de suas competências.

Orla marítima: faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, 
caracterizada pela interface entre a terra e o mar.

Orla:  faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção terrestre, caracterizada pela 
interface entre a terra e o mar, cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, 
demarcados na direção do continente a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as carac-
terizadas por feições de praias, dunas, áreas de escarpas, falésias, costões rochosos, restingas, manguezais, marismas, 
lagunas, estuários, canais ou braços de mar, quando existentes, onde estão situados os terrenos de marinha e seus 
acrescidos.

Pesca artesanal: praticada diretamente por pescador profissional, de forma autônoma, em regime de economia familiar 
ou em regime de parceria com outros pescadores.

Pescador: aquele que pesca com fim profissional ou amador;

Petrechos: materiais utilizados nas atividades pesqueiras como redes, varas, anzóis, cabos de amarração, entre outros.

Píer: passarela que adentra as águas.

Piscinas naturais: conjunto de recifes onde formam piscinas em seus vãos;

Praia: área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico tais 
como areias, cascalhos, seixos, pedregulhos, até onde comece outro ecossistema.

Prática territorial: usos desenvolvidos e as relações entre os atores com e no espaço.

Projeto Orla: Plano de Gestão Integrada da Orla Marítima, iniciativa do governo federal, supervisionado pelo Grupo de 
Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), coor-
denado pelo Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Economia. No âmbito 
Estadual, a coordenação é da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e da Superintendência do 
Patrimônio da União em Pernambuco (SPU/PE), além da participação coordenativa dos municípios. É uma ação que busca 
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implementar uma gestão integrada, construída de forma compartilhada com outros entes federados e com a sociedade 
civil, a fim de articular ações de incentivo ao turismo, de proteção ao meio ambiente e de ocupação urbana, entre outras, 
por meio do planejamento do uso e ocupação da orla brasileira e da construção de um pacto entre os atores envolvidos 
em cada localidade.

Rabeta: tipo de motor utilizado por pequenas embarcações.

Recife de arenito: struturas oriundas de antigas praias, formados ao longo do tempo pela sobreposição de camadas 
compactadas de areia, conchas e argila. Em geral, sua parte emersa não ultrapassa dois metros de altura e sua porção 
consolidada (estrutura) pode atingir de três a quatro metros de espessura. Podem medir mais de 10 quilômetros de com-
primento, dispostos paralelamente à costa. Todavia, são comuns as interrupções ou passagens, denominadas brechas, 
onde o litoral se apresenta bem mais recortado pela erosão provocada pelo mar agitado com forte arrebentação, confir-
mando a função protetora exercida pela linha de recifes de arenito.

Recife de coral: formados pelo acúmulo de animais marinhos e de certas algas. Com o tempo, em condições favoráveis, 
um recife de coral pode transformar-se numa ilha ou, pelo menos, em um atol.

Rede boiada: rede de pesca composta por boias que a faz flutuar.

Rede de arrasto: rede de pesca que é arrastada no momento da pescaria.

Rede de espera: rede de pesca fixada em um determinado local a espera de peixes.

Rede de malha: rede de pesca confeccionada em nylon com trama mais fechada.

Restinga: área, próxima ao mar, formada por um banco de areia, possuindo vegetação adaptada para o local, sendo com-
posta, principalmente, por plantas arbustivas e herbáceas.

Sinalização náutica: alertas utilizados para chamar atenção dentro da água.

Singradura: rota, caminho que uma embarcação percorre.

Talvegue: linha sinuosa que define o curso da água, localizada dentro de vales, aparece no fundo do rio. Pode variar com o 
tempo. É resultado da junção de duas superfícies.

Território: espaço delimitado por e a partir de relações mediadas pelo poder Executivo e Legislativo.

Turismo de base comunitária: modalidade de Turismo que se desenvolvida pelos próprios moradores de um lugar, pas-
sando a articular atividades, operações e empreendimentos em uma comunidade que recebe visitantes de vários níveis.

Veranista: morador temporário no período do verão;

ZATAN: Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas

Anexos
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ANEXO A - Fotografias das reuniões

REUNIÃO COMISSÃO TÉCNICA ESTADUAL DO ORLA, EM 17.04.18 - DENÚNCIA ADESC.

REUNIÃO CONSELHO GESTOR APAG
Apresentação ZATAN, em 26.04.18
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REUNIÃO CAPITANIA DOS PORTOS, EM 04.07.2018 - GT NÁUTICO - APRESENTAÇÃO ZATAN

REUNIÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE SIRINHAÉM, EM 17.07.2018

ANEXO A - Fotografias das reuniões
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APRESENTAÇÃO ZATAN, PREFEITURAS SIRINHAÉM, RIO FORMOSO E TAMANDARÉ, 

TerraMar, APAG / APACC, IBAMA, CEPENE/ICMBio

ANEXO A - Fotografias das reuniões
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ANEXO B – Fotos das oficinas 1

1ª OFICINA PARTICIPATIVA ZATAN, EM 28.08.18 A 30.08.18
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ANEXO B – Fotos das oficinas 1

1ª OFICINA PARTICIPATIVA ZATAN, EM 28.08.18 A 30.08.18
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ANEXO B – Fotos das oficinas 1

1ª OFICINA PARTICIPATIVA ZATAN, EM 28.08.18 A 30.08.18
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ANEXO C – Fotos das Oficinas 2
 

2ª OFICINA PARTICIPATIVA ZATAN EM 27.03.19 A 28.03.19
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ANEXO D – Fotos das oficinas 3
 

3ª OFICINA PARTICIPATIVA ZATAN EM 24.04.19 A 25.04.19
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ANEXO E – Fotos da audiência pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA ZATAN, EM 05.08.19
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ANEXO E – Fotos da audiência pública

AUDIÊNCIA PÚBLICA ZATAN, EM 05.08.19
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Decreto Decreto
DECRETO Nº 50.049, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

Aprova o Zoneamento Ambiental e Territorial das
Atividades Náuticas - ZATAN da região do estuário
do Rio Formoso, na APA de Guadalupe -APAG, no
Litoral Sul do Estado de Pernambuco.

O GOVERNADOR DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 37 
e arts. 205 e 209 da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 9.985, de 
18 de julho de 2000, na Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, no Decreto nº 19.635, de 13 
de março de 1997, e na Lei nº 13.787, de 8 de junho de 2009,

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 
sua defesa e preservação para as presentes e futuras gerações;

CONSIDERANDO a relevância ecológica dos ambientes naturais criados pela associação de 
características geológicas, geomorfológicas e correntes marinhas, onde encontrados manguezais, 
recifes costeiros, paleocanais, pradarias de fanerógamas e a conectividade com os estuários, um 
mosaico de grande importância para a biodiversidade e diversas espécies marinhas;

CONSIDERANDO a diversidade biológica, incluídas as espécies endêmicas, raras, ameaçadas de 
extinção ou migratórias que utilizam a área para alimentação, reprodução e abrigo;

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, de 29 de dezembro de 1999, estabelece que os recursos 
marinhos devem ser manejados de forma sustentável e os recifes conservados, protegidos com 
seu uso ordenado e zoneamento do estuário;

CONSIDERANDO que a área em questão tem múltiplos usos atuais, apresentando vocação para a 
pesca artesanal e atividades náuticas relacionadas a lazer, esportes, turismo, veraneio e atividades 
socioeconômicas, incluindo intenso tráfego de embarcações, atividades que necessitam de 
ordenamento para que sejam praticadas com base nos princípios da sustentabilidade;

CONSIDERANDO, por fim, que a promoção do desenvolvimento sustentável da região deverá ser 
pautada na proteção da biodiversidade e dos recursos naturais, no reconhecimento dos usos 
socioeconômicos compatíveis com a conservação, no respeito à pesca artesanal e na proteção do 
patrimônio ambiental, social e cultural ali existente,

DECRETA:
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto aprova o Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas - 
ZATAN da região do estuário do Rio Formoso, no Litoral Sul do Estado de Pernambuco.

Art. 2º É objetivo central do ZATAN o ordenamento das atividades náuticas,compatibilizando-
as com a conservação ambiental, com base nos princípios da sustentabilidade.

Art. 3º Para fins de aplicação deste Decreto considera-se:

I - APACC: Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais;

II - APAG: Área de Proteção Ambiental de Guadalupe;

III - apoitar: segurar o barco com poita (objeto pesado, preso à extremidade de um cabo);

IV - área seletiva: área demarcada na qual são estabelecidas as atividades e usos para os 
diferentes trechos das subzonas;

V - clube náutico: clubes que incluam em suas atividades a prática das atividades náuticas;

VI - ecoturismo: atividade turística que utiliza, de forma responsável, o patrimônio natural 
e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambiental 
através da interpretação do ambiente, estimulando o desenvolvimento socioeconômico 
das populações envolvidas;

VII - embarcação: meio de transporte capaz de se locomover na água, por meios próprios 
ou não, transportando pessoas ou cargas:

a) embarcações múdas: que possuam comprimento igual ou inferior a 5 metros; ou 
superior a 5 metros com convés aberto, convés fechado mas, sem cabine habitável 
e sem propulsão mecânica fixa e que, caso utilizem motor de popa, este não exceda 
30 HP;

b) embarcações de médio porte: que possuam comprimento inferior a 24 metros, 
excepcionando-se as classificadas como miúdas;

c) embarcação de grande porte ou iate: que possuam comprimento igual ou superior 
a 24 metros;

d) embarcação de turismo: utilizadas para promover passeios;

e) catamarã: embarcação com dois cascos;

f) jangada: embarcação de pequeno porte movida a motor ou a vela;

VIII - fundeio: ato de ancorar em determinado local;
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IX - marina: organizações prestadoras de serviços aos navegantes amadores e desportistas;

X - nó: medida utilizada para designar a velocidade das embarcações;

XI - NORMAM/DPC: Normas da Autoridade Marítima relacionadas às atribuições e atividades 
da Diretoria de Portos e Costas emitidas pela Marinha do Brasil;

XII - píer: passarela que adentra as águas;

XIII - singradura: rota, caminho que uma embarcação percorre; e

XIV - turismo de base comunitária: turismo desenvolvido pelos próprios moradores de um lugar.

CAPÍTULO II 
DA LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO ZATAN

Art. 4º O ZATAN de que trata este Decreto abrange a região do estuário do Rio Formoso, 
compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso 
e Tamandaré, neste Estado de Pernambuco, com limites e confrontações indicados no Anexo I.

Art. 5º O ZATAN é composto pela Zona Marítima ou Zona 1, Zona Estuário do Mero ou Zona 2, 
Zona ambiente Praial ou Zona 3 e as respectivas Subzonas e Áreas Seletivas, conforme descrito e 
representado nos Anexos I, II e III.

§ 1º As Zonas, Subzonas e Áreas Seletivas estão sujeitas às normas gerais estabelecidas no 
Capítulo V deste Decreto.

§ 2º O ZATAN será disponibilizado ao público pela SEMAS e pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente - CPRH nas suas páginas eletrônica, www.semas.pe.gov.br e www.cprh.pe.gov.br.

Seção I 
Da Zona 1 - Zona Marítima

Art. 6º A Zona Marítima ou Zona 1 abrange a porção marítima, limitando-se ao Norte com a praia 
da Gamela até a área defrontante de A ver o Mar, no município de Sirinhaém, ao Sul com a praia 
de Tamandaré, nas imediações do píer do CEPENE, a Leste com o oceano Atlântico, abrangendo até 
a linha de recifes, e a Oeste, com a Zona Ambiente Praial, conforme descrito nos Anexos I, II e III.

Parágrafo único. A Zona de que trata o caput é formada pelas seguintes subzonas:

I - Subzona 1.1. ou Subzona Complexo Recifal; e

II - Subzona 1.2. ou Subzona Mar de Dentro.
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Art. 7º A subzona 1.1. situa-se na Área de Proteção Ambiental de Guadalupe - APAG e na Área 
de Proteção Ambiental Costa dos Corais - APACC, abrange as áreas próximas à costa desde a praia 
da Gamela / A ver o Mar, no município de Sirinhaém/PE, até o píer do CEPENE, no município de 
Tamandaré/PE, estando nela inseridas as Áreas Seletivas descritas nos Anexos II e III deste Decreto.

§ 1º Na subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - circulação de embarcações em velocidade de até 10 (dez) nós ou aproximadamente 18,52 
km/h, de acordo com a Norma 03 da Autoridade Marítima da Diretoria de Portos e Costas 
da Marinha do Brasil - NORMAM 03/DPC;

II - atividades de turismo;

III - circulação de embarcações de turismo com até 25 (vinte e cinco) passageiros, exceto 
para a Área Seletiva A.S. 1.1.1 Piscina Gamela/A ver o Mar - Banhista; e

IV - som ambiente de embarcações de turismo, quando em deslocamento.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - abertura de canal de navegação;

II - construção de pontos de apoio como píer, marinas e clubes, ou qualquer outro tipo de 
infraestrutura em área de ambiente recifal;

III - apoitamento e fundeio de embarcações, exceto em áreas seletivas de acordo com sua 
finalidade;

IV - apoitamento e fundeio de embarcações que tenha preparo, comercialização e consumo 
de alimentos;

V - construção e instalação permanente e/ou temporária de qualquer natureza sobre os 
recifes, exceto para sinalização e pesquisa;

VI - alimentação de peixes;

VII - uso de nadadeiras, exceto para pesca, pesquisa e em áreas seletivas com fins de 
mergulho;

VIII - lançamento de âncora nos recifes;

IX - eventos náuticos de embarcações motorizadas como competições, exibições e 
comemorações públicas, exceto eventos religiosos e culturais tradicionais locais; e

X - comercialização e consumo de alimentação e bebidas alcoólicas.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - monitoramento ambiental e pesquisas aplicadas para avaliar a capacidade de suporte 
de carga dos recifes e das piscinas, e saúde do ambiente;



145

Decreto

II - ecoturismo marinho;

III - educação ambiental de pescadores, barqueiros, marinas e turistas;

IV - definição de pontos de mergulho livre e autônomo recreativo;

V - balizamento de áreas adjacentes ao recife para fundeio de embarcações;

VI - definição de local para apoitamento;

VII - campanha de conduta consciente em ambiente recifal nas marinas, associações e outros;

VIII - mutirões de limpeza;

IX - sinalização das áreas de acesso terrestre aos locais de embarque e desembarque;

X - realização do planejamento participativo turístico e ordenamento territorial das áreas de 
visitação das piscinas no âmbito dos municípios de Sirinhaém e Tamandaré, APACC e APAG.

Art. 8º A subzona 1.2. situa-se na APAG e na APACC, abrange a área de mar próxima à costa desde 
a praia da Gamela/ A ver o Mar, no município de Sirinhaém/PE, até o píer do CEPENE, no município de 
Tamandaré/PE, estando nela inseridas as Áreas Seletivas descritas nos Anexos II e III deste Decreto.

§ 1º Na subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - realizar eventos de esporte náutico não motorizado com autorização prévia da Capitania 
dos Portos, das Prefeituras, da CPRH ou do ICMBio, conforme o caso, observada a jurisdição 
territorial das Unidades de Conservação e dos municípios;

II - prestar serviços de turismo e de lazer náutico por pessoas físicas ou operadoras 
devidamente cadastradas e autorizadas pelas Prefeituras respectivas e pela CPHF e/ou ICM 
BIO conforme caso, observada a jurisdição territorial das Unidades de Conservação e dos 
municípios;

III - tráfego de embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um quantitativo 
total de até 80 (oitenta) passageiros mais a tripulação e para embarcações miúdas um 
quantitativo total de até 9 (nove) passageiros mais a tripulação;

IV - som ambiente de embarcações de turismo em deslocamento; e

V - cada embarcação de turismo poderá realizar apenas 1 (uma) saída de passeio náutico 
por dia.

§ 2º Na subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades: 

I - circulação de embarcações que não respeitem a distância mínima da linha da costa e 
excedam a velocidade definida para cada área, exceto quando utilizadas em situação de 
socorro ou emergência, fiscalização e abicagem de embarcações em áreas selecionadas, 
respeitando a velocidade máxima; e
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II - comércio fixo ou comércio em embarcação fundeada.

§ 3º Na subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - monitoramento ambiental e pesquisas aplicadas para avaliar a capacidade de carga das 
áreas;

II - ecoturismo marinho;

III - educação ambiental de pescadores, barqueiros, jangadeiros e turistas;

IV - prática de esporte náutico à vela.

Seção II 
Da Zona 2 - Zona Estuarina Santuário Do Mero

Art. 9º A Zona Estuarina Santuário do Mero ou Zona 2 situa-se na área estuarina do Rio Formoso e 
está inserida nos municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré, neste Estado de Pernambuco, 
conforme descrito nos Anexos I, II e II deste Decreto, sendo formada pelas seguintes subzonas:

I - Subzona 2.1. ou Subzona Rio Ariquindá;

II - Subzona 2.2. ou Subzona Rio Formoso;

III - Subzona 2.3. ou Subzona rios dos Passos, Lemenho e das Pedras; e

IV - Subzona 2.4. ou Subzona Carneiros/Guadalupe.

Art. 10. A Subzona 2.1. situa-se no município de Tamandaré/PE, em APAG, contemplando o rio 
Ariquindá até desaguar no canal do Rio Formoso, estando nela inseridas as Áreas Seletivas descritas 
nos Anexos II e III deste Decreto.

§ 1º Na subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - circulação de embarcações e motos náuticas com velocidade até 3 (três) nós, 
aproximadamente 5,56 km/h;

II - existência de estruturas de apoio à pesca artesanal e ao turismo de base comunitária, com 
tecnologias que respeitem a dinâmica estuarina, devendo haver o atendimento aos trâmites 
legais junto às instituições competentes e às especificidades das zonas e áreas seletivas;

III - embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um quantitativo total de até 
80 (oitenta) passageiros mais a tripulação e para embarcações miúdas um quantitativo 
total de até 9 (nove) passageiros mais a tripulação.

§ 2º Na subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:
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I - ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem náutica existentes 
na subzona;

II - construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio 
náutico;

III - operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio 
náutico, exceto para as já existentes com a devida permissão dos órgãos competentes;

IV - tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto emergência, pesquisa, 
fiscalização e atividade de pesca artesanal com o motor desligado;

V - apoitamento e ancoragem no canal de navegação;

VI - uso de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos similares;

VII - eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, exceto 
eventos religiosos e culturais tradicionais locais;

VIII - uso de banana-boat, fly board, disco-boat ou qualquer tipo de flutuante rebocado 
para fins recreativos e de lazer;

IX - despejo de resíduos e efluentes de qualquer natureza proveniente das embarcações, 
das marinas e de qualquer tipo de empreendimento, inclusive da estação de tratamento 
de esgoto;

X - funcionamento de comércio nos pontos de apoio à pesca artesanal.

§ 3º Na subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por meio de turismo de 
base comunitária e pesquisa;

II - uso de embarcação a vela e a remo;

III - fortalecimento da atividade de turismo náutico de base comunitária cultural e ecológico; e

IV - recuperação da mata ciliar e áreas degradadas.

Art. 11. A Subzona 2.2. está situada no município de Rio Formoso/PE e em APAG, contempla o 
Rio Formoso desde as proximidades da sede municipal, até o encontro dos rios Ariquindá, Formoso 
e Mariassú, estando nela inseridas as Áreas Seletivas descritas nos Anexos II e III deste Decreto.

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - circulação de embarcações e moto náuticas com velocidade até 3 (três) nós, 
aproximadamente 5,56km/h;

II - circulação de embarcação miúda;



148

Decreto

III - turismo náutico de base comunitária em embarcação miúda; e

IV - instalação de estruturas de apoio à pesca artesanal e ao turismo de base comunitária, 
com tecnologias que respeitem a dinâmica estuarina, devendo haver o atendimento aos 
trâmites legais junto às instituições competentes e às especificidades das zonas e áreas 
seletivas.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio 
náutico, exceto em situação de atendimento a atividade de pesca artesanal e turismo de 
base comunitária com a devida permissão dos órgãos competentes;

II - operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as já existentes com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem náutica existentes 
na subzona;

IV - tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto emergência, pesquisa, 
fiscalização e atividade de pesca artesanal com o motor desligado;

V - apoitamento e ancoragem no canal de navegação;

VI - utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos similares;

VII - eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, exceto 
eventos religiosos e culturais tradicionais locais;

VIII - uso de banana-boat, fly board, disco-boat ou qualquer tipo de flutuante rebocado 
para fins recreativos e de lazer; e

IX - turismo náutico em embarcação de médio e grande porte.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por meio de turismo de 
base comunitária e pesquisa;

II - uso de embarcação a vela e a remo;

III - fortalecimento da atividade de turismo náutico de base comunitária cultural e ecológico; e

IV - criação de ponto de apoio ao turismo de base comunitária e à pesca artesanal.

§ 4º Na Subzona 2.2. estão inseridas as Áreas Seletivas, descritas nos Anexos II e III.

Art. 12. A Subzona 2.3. situa-se entre os municípios de Rio Formoso e Sirinhaém, neste Estado, 
Área de Proteção Ambiental de Guadalupe, contemplando os rios dos Passos, Rosas, Frade e 
Fradinho, até o encontro do rio dos Passos com o Rio Formoso.
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§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - circulação de embarcações e motos náuticas com velocidade até 3 (três) nós, 
aproximadamente 5,56 km/h; e

II - circulação de embarcação miúda.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio 
náutico;

II - operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as já existentes com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - ampliação de área construída de marina, clube náutico e/ou garagem náutica existentes 
na subzona;

IV - tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto emergência, pesquisa, 
fiscalização e atividade de pesca artesanal com o motor desligado;

V - utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos similares;

VI - eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, exceto 
eventos religiosos e culturais tradicionais locais;

VII - uso de banana-boat, fly-board, disco-boat ou qualquer tipo de flutuante rebocado para 
fins recreativos e de lazer;

VIII - turismo náutico, exceto o turismo ecológico e de base comunitária em embarcação 
menor que 8 metros de popa a proa e motor de até 25hp; e

IX - instalação de estruturas de apoio ao turismo.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por meio de turismo de 
base comunitária e pesquisa;

II - uso de embarcação a vela e a remo, em detrimento de embarcações motorizadas.

Art. 13. A Subzona 2.4. situa-se na interseção dos municípios de Rio Formoso, Sirinhaém e 
Tamandaré, neste Estado, Área de Proteção Ambiental de Guadalupe e contempla o canal do Rio 
Formoso desde o encontro dos rios Formoso, Ariquindá e Mariassú, até a foz no oceano Atlântico.

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - circulação de embarcações com velocidade até 10 (dez) nós ou aproximadamente 18,52 
km/h;
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II - turismo náutico em embarcação miúda e média;

III - embarcações de apoio ao turismo do tipo catamarã com um quantitativo total de até 
80 (oitenta) passageiros mais a tripulação e para embarcações miúdas um quantitativo 
total de 9 (nove) passageiros mais a tripulação;

IV - som ambiente de embarcações de turismo em deslocamento; e

V - atividade comercial de flyboard condicionada à delimitação de área devidamente 
sinalizada, não ultrapassando 40 m² e não posicionada no canal de navegação, e desde 
que não conflite por espaço nem ofereça risco de acidente.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

II - construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, exceto para as 
situações já existentes e para apoio às marinas, clube náuticos, garagens náuticas situadas 
em terra, com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - tráfego de embarcações motorizadas nas camboas, exceto emergência, pesquisa, 
fiscalização e atividade de pesca artesanal com o motor desligado;

IV - apoitamento e ancoragem no canal de navegação;

V - utilização de espingarda de mergulho ou arbalete, tridente ou petrechos similares;

VI - uso de banana-boat e disco-boat ou qualquer tipo de flutuante rebocado para fins 
recreativos e de lazer; e

VII - Eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, 
exceto eventos religiosos e culturais tradicionais locais.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - navegação para fins de observação da flora e fauna estuarina por meio de turismo de 
base comunitária ou pesquisa;

II - uso de embarcação a vela e a remo;

III - instalação de estruturas de apoio à pesca artesanal e ao turismo de base comunitária;

IV - atualização do estudo de capacidade de carga de circulação de embarcação;

V - recuperação da mata ciliar/restinga.

§ 4º Na Subzona de que trata o caput estão inseridas as Áreas Seletivas descritas nos Anexos 
II e III.
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Seção III 
Da Zona 3 - Zona Ambiente Praial

Art. 14. A Zona Ambiente Praial ou Zona 3 engloba a costa litorânea dos municípios de Sirinhaém, 
de Tamandaré, neste Estado, e faixas de praia no canal do Rio Formoso, do município de Rio 
Formoso/PE, conforme Anexos I, II e III deste Decreto, inserindo-se na APAG, na APACC e no Parque 
Natural Municipal do Forte de Tamandaré.

§ 1º Zona de que trata o caput em sua porção continental abrange uma faixa de 50m a partir 
da linha de preamar máxima, exceto nas falésias dos terraços marinhos da praia de Guadalupe, 
onde a faixa corresponde a 270m a partir da borda dos terraços, como caracterizado no Plano de 
Manejo da APAG.

§ 2º A Zona de que trata o caput é formada pelas seguintes subzonas:

I - Subzona 3.1. ou Subzona Praia da Gamela/A ver o mar;

II - Subzona 3.2. ou Subzona Praia de Guadalupe;

III - Subzona 3.3. ou Subzona Praia da Argila;

IV - Subzona 3.4. ou Subzona Praia dos Carneiros;

V - Subzona 3.5 ou Subzona Praia da Pedra e praia do Reduto; e

VI - Subzona 3.6 ou Subzona Praia de Tamandaré.

Art. 15. A Subzona 3.1. inserida no município de Sirinhaém e na zona de atuação da APAG, tem 
como limite Norte a praia de Gamela, como limite Leste o oceano Atlântico, limite Sul a praia de 
Guadalupe e como limite Oeste o continente.

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas a instalação de estruturas de apoio à 
pesca artesanal, com tecnologias que respeitem a dinâmica praial, observados os procedimentos 
administrativos para tais fins e as especificidades das zonas e áreas seletivas.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

II - construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, exceto para as 
situações já existentes e para apoio às marinas, clube náuticos, garagens náuticas situadas 
em terra, com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - instalar ponto fixo de comércio na faixa de praia; e

IV - prestação de serviços de locação de brinquedos náuticos, a exemplo de bóias, caiaques, 
Stand-Up Paddles, banana-boats ou congêneres.
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§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - criação de passeios e trilhas para atrativos de turismo ecológico, tendo como guia a 
população residente, capacitada para esse fim;

II - destacar, através de placa, a presença de canal com fluxo de embarcação próximo à 
área de banho;

III - organização de comércio ambulante;

IV - ações de fiscalização integrada; e

V - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural da área zoneada.

§ 4º Na Subzona de que trata o caput está inserida a Área Seletiva descrita no Anexo II e III.

Art. 16. A Subzona 3.2. está inserida no município de Sirinhaém, na APAG, e tem como limite 
Norte a praia de Gamela/A ver o mar, como limite Leste o oceano Atlântico, como limite Sul a foz 
do Rio Formoso, contemplando a faixa de areia da margem Norte da foz do Rio Formoso (pontal 
de Guadalupe) até a praia da Argila (limite Oeste).

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as atividades de passeios e trilhas não 
motorizados para atrativos de turismo ecológico.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas 
de apoio náutico;

II - extração da argila das falésias e área dos terraços marinhos;

III - transporte da argila para fora da área;

IV - comercializar serviços de locação de brinquedos náuticos como boias, caiaque, Stand 
Up Paddle, banana-boat ou qualquer objeto configurado como tal;

V - estacionar e transitar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, fiscalização 
e pesquisa;

VI - estacionar embarcações;

VII - abicagem e embarque/desembarque de catamarã, exceto em situação de risco para 
tripulação; e

VIII - eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, 
exceto eventos religiosos e culturais tradicionais locais.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:
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I - criação de passeios e trilhas não motorizados para atrativos de turismo ecológico, tendo 
como guia a população residente, capacitada para esse fim;

II - preservação e valorização da paisagem;

III - proteção ao relevo litorâneo;

IV - construção de acesso (rampa) público à Praia de Guadalupe para pedestre, respeitando 
a dinâmica praial e evitando a erosão da falésia; e

V - ações de fiscalização integrada.

§ 4º Na Subzona de que trata o caput está inserida a Área Seletiva descrita nos Anexos II e III.

Art. 17. A Subzona 3.3. está inserida no município de Sirinhaém e na zona de atuação da APAG, 
localiza-se na margem Norte da foz do Rio Formoso e faz limite a Leste com a subzona praia de 
Guadalupe, limite ao Sul com o Rio Formoso, segue até a foz do rio Mariassú (limite Oeste) e tem 
limite Norte com o continente (Sirinhaém).

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - ocorrência de atividade gastronômica de base comunitária, mediante cadastro municipal 
em Sirinhaém, considerando as pessoas que já trabalham na área e com anuência da APAG, 
com uso de estrutura móvel que deve ser retirada diariamente ao término da atividade; e

II - uso in loco da argila por banhistas desde que não haja estudo que comprove os danos 
à saúde e ao meio ambiente.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico, exceto para as 
situações já existentes;

II - construção de rampa e estruturas de apoio náutico, e para apoio às marinas, clube 
náuticos, garagens náuticas situadas em terra, exceto quando com a devida permissão dos 
órgãos competentes;

III - eventos náuticos como regatas, competições, exibições, comemorações públicas, exceto 
eventos religiosos e culturais tradicionais locais;

IV - extração da argila das falésias e área dos terraços marinhos;

V - transporte da argila para fora da área;

VI - prestação de serviços de locação de brinquedos náuticos;

VII - estacionar e transitar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, fiscalização 
e pesquisa;
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VIII - abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em Área Seletiva e em 
situação de risco para tripulação;

IX - intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade de pessoas com 
mobilidades reduzidas;

X - descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes provenientes das atividades 
náuticas;

XI - circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de praia, exceto em 
casos previstos em legislações específicas;

XII - utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e copos, e de vidro, 
como garrafas; e

XIII - atividade de locação de moto náutica.

§ 3º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - organização da infraestrutura gastronômica de base comunitária da Praia da Argila, 
considerando as pessoas que já trabalham na área e contemplando moradores do município 
de Sirinhaém;

II - estudo do impacto da extração da argila no meio ambiente e do impacto do uso na saúde;

III - organização da atividade de extração da argila para uso in loco, desde que não haja 
estudo que comprove os danos à saúde e ao meio ambiente;

IV - realização de diagnóstico da capacidade de carga com apoio da APAG;

V - ações de capacitação para as pessoas que trabalham na área, em parceria com a 
prefeitura do município de Sirinhaém;

VI - ações de fiscalização integrada; e

VII - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural.

Art. 18. A Subzona 3.4, situada no município de Tamandaré, na APAG e na APACC, abrange 
uma porção da margem Sul da foz do Rio Formoso, limitando a Oeste com a foz do rio Ariquindá, 
limitando a Norte com o canal do Rio Formoso, continuando por uma faixa de orla marítima, 
limitando-se a Leste com o oceano Atlântico e limitando-se a Sul com a praia de Tamandaré.

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - utilização dos serviços de locação de brinquedos náuticos como caiaque, Stand Up Paddle, 
ou qualquer objeto configurado como tal, apenas em Área Seletiva; e
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II - abicagem, embarque e desembarque de catamarã e embarcações apenas em Área 
Seletiva.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, garagem náutica e clube náutico;

II - construção e funcionamento de rampa e estruturas de apoio náutico, exceto para as 
situações já existentes e para apoio às marinas, clube náuticos, garagens náuticas situadas 
em terra, com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - uso de banana-boat, disco-boat ou qualquer tipo de flutuante rebocado para fins 
recreativos e de lazer, comercializados ou particular;

IV - posicionamento de mesas, cadeiras e guarda-sóis pertencentes a bares e restaurantes 
na faixa de praia;

V - instalar ponto fixo de comércio na faixa de praia;

VI - praticar danos ou supressão da vegetação de restinga, a não ser em casos de utilidade 
pública ou interesse social, declarados em Lei;

VII - estacionar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, fiscalização e pesquisa;

VIII - abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em Área Seletiva e em 
situação de risco para tripulação;

IX - intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade de pessoas com 
mobilidades reduzidas;

X - descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes provenientes das atividades 
náuticas;

XI - circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de praia, exceto em 
casos previstos em legislações específicas;

XII - utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e copos, e de vidro, 
como garrafas; e

XIII - atividade de locação de moto náutica.

§ 3º Na Subzona a que se refere o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - organização do comércio ambulante;

II - abertura dos acessos públicos previstos no Projeto Orla Tamandaré;

III - limpeza pública da praia;
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IV - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural;

V - ações de fiscalização integrada; e

VI - ações de capacitação para as pessoas que trabalham na área.

Art. 19. A Subzona 3.5. situa-se no município de Rio Formoso, em APAG, sendo formada por 
praias estuarinas no canal do Rio Formoso e tem como limite Oeste camboas do Rio Formoso, 
limita-se a Norte com o canal do Rio Formoso, tem o limite Leste com o rio Ariquindá, e limita-se 
ao Sul com o município de Rio Formoso.

§ 1º Na subzona de que trata o caput é permitida a instalação de caiçaras tradicionais em apoio 
à pesca artesanal.

§ 2º Na subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção e operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas 
de apoio náutico;

II - prestação de serviços de locação de brinquedos náuticos;

III - estacionar veículos automotivos, exceto em caso de salvamento, fiscalização e pesquisa;

IV - abicagem, embarque e desembarque de catamarã, exceto em situação de risco para 
tripulação;

V - intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade de pessoas com 
mobilidades reduzidas;

VI - descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes provenientes das atividades 
náuticas;

VII - circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de praia, exceto em 
casos previstos em legislações específicas;

VIII - utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e copos, e de vidro, 
como garrafas; e

IX - atividade de locação de moto náutica.

§ 3º Na subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - criação de passeios e trilhas para pedestres e veículos não motorizados como atrativos 
de turismo ecológico, tendo guias locais, de base comunitária, capacitados para esse fim;

II - passeio turístico-histórico, em embarcação miúda, incluindo parada na Praia do Reduto 
com caminhada até o Marco Histórico para observação da paisagem;

III - ações de fiscalização sobre os limites de propriedade privada; e
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IV - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural.

Art. 20. A Subzona 3.6, situada na APAG e da APACC e do Parque Natural Municipal do Forte de 
Tamandaré, limita-se a Norte com a praia dos Carneiros, a Leste com o oceano Atlântico, ao Sul 
com o píer do CEPENE, e a Oeste com a parte continental do município de Tamandaré.

§ 1º Na Subzona de que trata o caput são permitidas as seguintes atividades:

I - utilização de veículo de apoio às manobras de embarcações em terra, em frente às áreas 
de embarque/desembarque, marinas e clubes náuticos, cujos responsáveis devem sinalizar 
o espaço destinado a este fim;

II - instalação de estruturas de apoio à pesca e ao turismo de base comunitária, com 
tecnologias que respeitem a dinâmica praial, devendo haver o atendimento aos trâmites 
legais junto às instituições competentes e às especificidades das zonas e áreas seletivas; e

III - instalação de estruturas de apoio às atividades náuticas de turismo com tecnologias 
que respeitem a dinâmica praial, restrita a área seletiva de embarque e desembarque, 
observados os procedimentos administrativos e às especificidades dos sub territórios/zonas 
e áreas seletivas.

§ 2º Na Subzona de que trata o caput são proibidas as seguintes atividades:

I - construção de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio 
náutico;

II - operação de marina, clube náutico, garagem náutica, rampa e estruturas de apoio náutico, 
exceto para as já existentes com a devida permissão dos órgãos competentes;

III - ampliação de área construída em marinas, clubes náutico e/ou garagens náuticas;

IV - aterro de maceiós e manguezais, danos ou supressão da vegetação remanescente de 
mangues, restinga e floresta ombrófila, em qualquer estágio sucessional, a não ser em casos 
de utilidade pública ou interesse social, declarados por ato normativo;

V - intervenções realizadas na orla que não contemplem a acessibilidade de pessoas com 
mobilidades reduzidas;

VI - descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes provenientes das atividades 
náuticas;

VII - circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de praia, exceto em 
casos previstos em legislações específicas;

VIII - utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e copos, e de vidro, 
como garrafas; e
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IX - atividade de locação de moto náutica.

§ 4º Na Subzona de que trata o caput são incentivadas as seguintes atividades:

I - construção de estruturas para permitir o acesso à praia aos idosos e pessoas com 
deficiências motoras;

II - demarcação de áreas adequadas à instalação de estruturas de apoio à pesca e às 
atividades náuticas de turismo, com tecnologias que respeitem a dinâmica praial;

III - posicionamento de mesas, cadeiras e guarda-sóis pertencentes a bares e restaurantes, 
desde que respeitada a livre circulação de transeuntes na praia; e

IV - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural.

§ 5º Na Subzona de que trata o caput estão inseridas as Áreas Seletivas, descrita nos Anexos II e III.

CAPÍTULO III 
REGRAS APLICÁVELS ÀS ZONAS I, II E III

Art. 21. As normas previstas neste Capítulo destinam-se a regular as atividades náuticas da 
região do estuário do Rio Formoso, nas zonas integrantes do ZATAN.

§ 1º Serão permitidas as atividades de:

I - transporte náutico e embarcações de apoio ao turismo náutico, mediante:

a) alvará da prefeitura respectiva e autorização da CPRH ou do ICMBio;

b) regularização da embarcação na Capitania dos Portos;

c) cumprimento das normas de segurança contidas na Lei Federal nº 9.537, de 11 
de dezembro de1997, que dispõe sobre a segurança do tráfego aquaviário em águas 
sob jurisdição nacional e legislação correlata;

d) certificação de condutor responsável por meio de Curso de Formação de 
Condutores de Visitantes das Unidades de Conservação; e

e) Cadastro de Turismo Náutico, no âmbito da CPRH;

II - eventos náuticos de embarcações não motorizadas, como regatas, competições, exibições 
e comemorações públicas, observadas as NORMAMs/DPC da Marinha do Brasil com alvará 
de licenciamento do evento, emitido pela respectiva Prefeitura e pela CPRH ou ICMBio, 
conforme o caso;

III - eventos náuticos religiosos tradicionais e culturais;
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IV - definição de novas áreas seletivas, validadas pelos órgãos competentes a partir da 
escuta dos atores envolvidos e autorização da Capitania dos Portos. Cada área seletiva deve 
constar de coordenadas geográficas, um mapa associado e com placa indicativa contendo 
informações sobre finalidades de uso da área;

V - locação de brinquedo náutico, nas áreas zoneadas para esse fim, com alvará da Prefeitura 
e autorização da CPRH ou ICMBIO/APACC, quando couber;

VI - locação de embarcações de esporte e/ou recreio, observada a NORMAM-03/ DPC, da 
Marinha do Brasil;

Art. 22. São proibidas em todas as zonas integrantes do a ZATAN, de que trata este Decreto:

I - aproximação de embarcação da linha de costa com velocidade superior a 3 (três) nós, 
aproximadamente 5,56 km/h, exceto em situações de salvamento, risco para a embarcação 
e tripulantes, bem como para embarcações da Autoridade Marítima, no exercício de suas 
funções;

II - tráfego e fundeio de embarcações do tipo grande (comprimento igual ou superior a 24 
metros) e Embarcação Certificada Classe 1 (EC1), exceto em caso de risco para tripulação;

III - tráfego de moto náutica com velocidade superior a 5 nós (9,26 km/h), exceto em situação 
de maior restrição contida neste instrumento legal;

IV - embarcações e motos náuticas em área seletiva de uso exclusivo para banhistas e de 
preservação da biodiversidade, exceto no caso de embarcações da pesca artesanal, para 
embarque e desembarque de pessoas com mobilidades reduzidas e para ações fiscalizatórias;

V - circulação de embarcações para prestação de serviços turísticos, sem o alvará 
credenciamento prévio das respectivas Prefeituras, e a autorização da CPRH ou do ICMBIO 
conforme o caso;

VI - circulação de embarcações portando explosivos ou substâncias químicas que facilitem 
a pesca nos corpos d’água;

VII - manipulação da fauna para fins turísticos;

VIII - manipulação, coleta, comercialização e transporte de peixes e organismos de 
característica ornamental, exceto quanto para pesquisa autorizada pela Unidade de 
Conservação;

IX - aparelhagem de som ligada nas embarcações, exceto em embarcações de turismo 
circulando nas subzonas 1.1, 1.2 e 2.4 e no caso de eventos náuticos de embarcações não 
motorizadas, como regatas, competições, exibições e comemorações públicas e situações 
de utilidade pública e educação ambiental, respeitando os limites de poluição sonora;
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X - descarte e deposição de lixo na praia e terrenos adjacentes provenientes das atividades 
náuticas;

XI - despejo de resíduos e efluentes de qualquer natureza proveniente das embarcações;

XII - circulação de veículos automotores e de tração animal na faixa de praia, exceto em 
casos previstos em legislações específicas;

XIII - funcionamento de parque aquático flutuante;

XIV - preparo de alimentos dentro das embarcações para fins comerciais e, em caso de 
embarcações particulares, no convés, exceto para a pesca artesanal;

XV - utilização de utensílios descartáveis de plástico, como canudos e copos, e de vidro, 
como garrafas;

XVI - atividade de locação de moto náutica; e

XVII - apoitar e ancorar embarcação no canal de navegação.

§ 3º Serão incentivadas nas zonas estabelecidas por este decreto:

I - realização de estudo técnico de capacidade de suporte/carga para tráfego de embarcações 
de turismo, de recreação, de esporte e da pesca;

II - campanhas de educação ambiental

III - ações de fiscalização integrada entre órgãos federais, estaduais e municipais;

IV - controle da poluição sonora;

V- controle, análise e divulgação periódica da qualidade das águas e balneabilidade das 
praias;

VI - valorização das práticas de turismo náutico sustentável;

VII - preservação, valorização e utilização sustentável do patrimônio paisagístico, histórico 
e cultural da área zoneada;

VIII - criação de cadastro único de embarcação para as duas APAs;

CAPÍTULO IV 
DA GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DAS  

ATIVIDADES NÁUTICAS NO ZATAN

Art. 23. Compete à Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH:
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I - exercer a supervisão e a fiscalização das atividades náuticas no âmbito do ZATAN, 
respeitada a competência das demais esferas de governo e dos órgãos executores;

II - articular as ações existentes e previstas para efetivar a implantação do ZATAN;

III - celebrar convênios acordos e outros mecanismos associativos bem como para o 
desenvolvimento de pesquisas e atividades técnico-científicas, com instituições públicas 
ou privadas para o gerenciamento de recursos naturais e a implementação do ZATAN,

IV - exercer a fiscalização ambiental e aplicar as sanções previstas em lei;

V - orientar os municípios integrantes do ZATAN sobre o exercício pleno de suas competências 
quanto à gestão ambiental da área objeto zoneamento, especialmente quanto à criação 
das respectivas guardas estuarinas e marítimas, capacitação de pessoal de fiscalização, 
celebração de convênios de cooperação com outros órgãos, e demais mecanismos voltados 
à implementação de ações no âmbito do zoneamento.

Art. 24. A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade poderá editar normas e procedimentos 
complementares para o fiel cumprimento deste Decreto, em consonância com as deliberações do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA.

Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Palácio do Campo das Princesas, 
Recife, 6 de janeiro do ano de 2021, 204º da Revolução Republicana Constitucionalista e 199º da 
Independência do Brasil.

PAULO HENRIQUE SARAIVA CÂMARA 
Governador do Estado

JOSÉ ANTÔNIO BERTOTTI JÚNIOR

JOSÉ FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI NETO

ERNANI VARJAL MEDICIS PINTO
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

DECRETO N.º 50.049, DE 06 DE JANEIRO DE 2021.

ANEXO I

DO MAPEAMENTO DO ZATAN E DE SUA LOCALIZAÇÃO

 
Figura 1. Mapa do Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas  

da Região do Rio Formoso - Fonte: ConSultoria ZATAN 
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Descrição da localização do ZATAN: A área aonde está inserido o Zoneamento Ambiental e 
Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN), apresenta interseção de duas APAS (Estadual e Federal) 
e um Parque Natural (Municipal): Área de Proteção Ambiental de Guadalupe (APAG), Área de 
Proteção Ambiental Costa dos Corais (APACC) e o Parque Natural Municipal do Forte de Tamandaré 
(PNMFT). Abrange a região do Estuário do Rio Formoso, nos municípios de Sirinhaém, Rio Formoso 
e Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco. A sua porção marinha abrange a área do complexo 
recifal a partir da linha de costa, numa distância média de 2km, tendo como limite Norte a praia 
de Gamela, até a área defrontante de Gamela/A Ver o Mar, no município de Sirinhaém, na latitude 
aproximada de 8°40’ e, como limite Sul, a praia de Tamandaré, no município de Tamandaré, na 
latitude aproximada de 8°45’. A porção terrestre da ZATAN limita-se ao Norte com a praia de Gamela, 
até a área defrontante de A ver o Mar, no município de Sirinhaém, na latitude aproximada de 8°40’ e, 
como limite Sul, a praia de Tamandaré, no município de Tamandaré, na latitude aproximada de 8°45’ 
- abrange a orla marítima ao longo da Costa Atlântica, com uma faixa de 50 m a partir da linha de 
preamar máxima em direção ao continente, exceto para a praia de Guadalupe onde consta uma faixa 
de 270m, em direção ao continente, conforme o plano de manejo da APA de Guadalupe, contados 
a partir da borda do terraço/falésia. Compreende também o ambiente estuarino, contemplando 
a orla marítima/estuarina ao longo do Estuário do Rio Formoso, com uma faixa de 50m a partir 
de suas margens e o ecossistema manguezal e seu entorno, inserida na Área Estuarina do Rio 
Formoso, definida pela Lei nº 9.931, DE 1986, contemplando as margens e os meandros dos rios 
Ariquindá e Porto Alegre (Tamandaré), os rios dos Passos, Lemenho e das Pedras (Sirinhaém) e o Rio 
Formoso  (Rio Formoso). O ZATAN abrange a região do Estuário do Rio Formoso, nos municípios de 
Sirinhaém, Rio Formoso e Tamandaré, Litoral Sul de Pernambuco, conforme delimitação no mapa 
do Zoneamento Ambiental e Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN), visto abaixo. 

 

ANEXO II 
DAS DESCRIÇOES DAS ÁREAS SELETIVAS

ZONA 1 - ZONA MARÍTIMA 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 1.1 - COMPLEXO RECIFAL 

I. A.S. 1.1.1 PISCINA GAMELA/AVER O MAR - BANHISTA 

(120m de comprimento e 30m de largura) Localizada na coordenada geográfica: 
8°40'22.04"S, 35° 3'56.31"O
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[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso 
recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas 
atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos 
pela APA de Guadalupe, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá 
ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

II. A.S. 1.1.2 CAMPAS/DIVISA CARNEIROS - EMBARQUE/DESEMBARQUE 

(45m de comprimento, 30m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°43'19.92"S, 35° 5'17.12"O; 8°43'20.24"S, 35° 5'15.69"O; 8°43'21.19"S, 35° 5'15.98"O; 
8°43'20.84"S, 35° 5'17.45"O      

[Área destinada preferencialmente às embarcações de turismo náutico, podendo ser 
compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço 
nem ofereçam risco de acidente.]

III. A.S. 1.1.3 CAMPAS/HOTEL - NORTE - BANHISTAS 

(300 m de comprimento, 80 m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°43'20.88"S, 35° 5'17.43"O; 8°43'21.51"S, 35° 5'14.78"O; 8°43'30.61"S, 35° 5'18.04"O; 
8°43'30.10"S, 35° 5'20.61"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

IV. A.S. 1.1.4 CAMPAS/HOTEL - SUL - BANHISTAS 

(180 m de comprimento, 65m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°43'33.44"S, 35° 5'21.84"O; 8°43'33.91"S, 35° 5'19.70"O; 8°43'39.62"S, 35° 5'21.09"O; 
8°43'39.16"S, 35° 5'23.15"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

V. A.S. 1.1.5. AMENDOEIRA - EMBARQUE/DESEMBARQUE 

(50m de comprimento, 30m de largura).  Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°44'18.45"S, 35° 5'13.92"O; 8°44'18.42"S, 35° 5'12.94"O; 8°44'19.98"S, 35° 5'12.87"O; 
8°44'20.05"S, 35° 5'13.86"O
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[Área destinada preferencialmente às embarcações de turismo náutico, podendo ser 
compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço 
nem ofereçam risco de acidente.]

VI. A.S. 1.1.6. MARINA 1 IGREJINHA - APOITAMENTO/ABICAGEM 

(70m de comprimento, 15m em terra/ 50 m em mar de largura). Delimitada entre as 
coordenadas geográficas: 8°44'31.53"S, 35° 5'13.34"O; 8°44'30.64"S, 35° 5'11.19"O; 
8°44'32.32"S, 35° 5'11.02"O; 8°44'31.98"S, 35° 5'13.33"O

[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações.]

VII. A.S. 1.1.7. MARINA 2 IGREJINHA - APOITAMENTO /ABICAGEM 

(50m de comprimento, 15m em terra/ 50 m em mar de largura). Delimitada entre as 
coordenadas geográficas: 8°44'41.29"S, 35° 5'11.94"O; 8°44'40.33"S, 35° 5'10.48"O; 
8°44'41.93"S, 35° 5'10.22"O; 8°44'41.81"S, 35° 5'11.87"O

[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações.]

VIII. A.S. 1.1.8. JANGADEIROS TAMANDARÉ - EMBARQUE/DESEMBARQUE 

(50m de comprimento; 50m de largura).Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'0.76"S, 35° 5'20.76"O; 8°45'1.93"S, 35° 5'19.66"O; 8°45'2.99"S, 35° 5'20.93"O; 
8°45'1.78"S, 35° 5'22.00"O

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente.]

IX. A.S. 1.1.9 QUIOSQUES TAMANDARÉ 1 - BANHISTA 

(80m de comprimento; 50m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'1.78"S 35° 5'22.00"O; 8°45'3.02"S, 35° 5'20.93"O; 8°45'4.79"S, 35° 5'22.86"O; 
8°45'3.58"S, 35° 5'23.96"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]



166

Decreto

X. A.S. 1.1.10 PROJETO PRAIA SEM BARREIRAS 

(75m de comprimento, 18m em terra; 30m em mar de largura). Delimitada entre as 
coordenadas geográficas: 8°45'3.02"S 35° 5'24.75"O; 8°45'3.69"S 35° 5'24.10"O; 8°45'3.59"S 
35° 5'23.98"O; 8°45'4.80"S 35° 5'22.86"O; 8°45'5.50"S 35° 5'23.59"O; 8°45'4.23"S 35° 
5'24.69"O; 8°45'3.41"S 35° 5'25.20"O

[Área destinada ao projeto que integra o programa Turismo Acessível, da Empresa 
Pernambucana de Turismo (EMPETUR) e tem por objetivo garantir o acesso ao lazer de 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.]

XI. A.S. 1.1.11 QUIOSQUES TAMANDARÉ 2 - BANHISTA 

(190m de comprimento; 50m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'4.26"S 35° 5'24.69"O; 8°45'5.52"S 35° 5'23.61"O; 8°45'10.15"S 35° 5'27.79"O; 
8°45'9.11"S 35° 5'28.91"O; 8°45'7.64"S 35° 5'27.94"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

XII. A.S. 1.1.12. TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA - QUIOSQUES TAMANDARÉ 
- EMBARQUE/DESEMBARQUE 

(50m de comprimento; 40m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'9.11"S 35° 5'28.96"O; 8°45'10.19"S 35° 5'27.79"O; 8°45'11.15"S 35° 5'28.67"O; 
8°45'10.04"S 35° 5'29.86"O

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente.]

XIII. A.S. 1.1.13. MARINA 3 - PONTAL MACEIÓ - APOITAMENTO/ABICAGEM 

(50m em terra/ 70 m em mar de largura; 70 m comprimento). Delimitada entre as 
coordenadas geográficas: 8°45'20.02"S 35° 5'35.17"O; 8°45'20.59"S 35° 5'32.95"O; 
8°45'22.98"S 35° 5'33.97"O; 8°45'21.62"S 35° 5'35.89"O

[Área destinada ao apoitamento e abicagem de embarcações e ao embarque e desembarque 
de embarcações de turismo náutico.]
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XIV. A.S. 1.1.14. FORTE DE TAMANDARÉ - EMBARQUE/ DESEMBARQUE 

(50m de comprimento; 15m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'32.53"S 35° 5'45.76"O; 8°45'32.99"S 35° 5'45.60"O; 8°45'33.49"S 35° 5'47.20"O; 
8°45'33.02"S 35° 5'47.34"O 

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente.]

XV. A.S. 1.1.15. FORTE DE TAMANDARÉ - BANHISTA 

(100m de comprimento; 15m largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'33.01"S 35° 5'47.36"O; 8°45'33.49"S 35° 5'47.21"O; 8°45'34.51"S 35° 5'50.35"O; 
8°45'34.04"S 35° 5'50.48"O 

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

XVI. A.S. 1.1.16. PISCINA - PIRAMBU DO NORTE - BANHISTA. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°44'32.97"S 35° 4'51.42"O 

[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso 
recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina 
pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação ambiental 
definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de 
carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.]

XVII. A.S. 1.1.17. PISCINA - DA VAL 4 - BANHISTA. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°44'45.08"S 35° 5'1.64"O

[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso 
recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina 
pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação ambiental 
definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de 
carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.]
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XVIII. A.S. 1.1.18. PISCINA - DA VAL 3/MATAFOME- ATIVIDADE DE MERGULHO.  

Localizada na coordenada geográfica: 8°44'33.45"S 35° 4'51.28"O 

[Área preferencialmente para mergulho livre, podendo comportar banhistas nas ocasiões 
de baixa-mar de sizígia e comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso 
da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação 
ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a 
capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área 
seletiva, em local destinado para tal fim.]

XIX. A.S. 1.1.19. PISCINA - DA VAL 2/PRAINHA- BANHISTA. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°44'57.32"S 35° 5'5.83"O

[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso 
recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina 
pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação ambiental 
definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de 
carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.]

XX. A.S. 1.1.20. PISCINA - DA VAL 1 - BANHISTA. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°45'4.52"S 35° 5'6.60"O

[Área de banho destinada ao uso turístico de base comunitária, comportando a pesca 
artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está 
condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe 
e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações 
deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

XXI. A.S. 1.1.21. PISCINA - PIRAMBU DO SUL - ATIVIDADE DE MERGULHO. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°45'34.63"S 35° 5'8.43"O

[Área destinada ao uso turístico de base comunitária para mergulho livre, comportando a 
pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está 
condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe 
e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações 
deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]
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XXII. A.S. 1.1.22. TRÊS CABEÇOS - ATIVIDADE DE MERGULHO. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°45'32.38"S 35° 5'21.04"O

[Área destinada ao uso turístico de base comunitária para mergulho livre, comportando a 
pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina pelas atividades náuticas está 
condicionado aos parâmetros de conservação ambiental definidos pela APA de Guadalupe 
e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de carga. O fundeio das embarcações 
deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.

XXIII. A.S. 1.1.23. PISCINA DO FORTE 1 - BANHISTA. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°45'38.98"S 35° 5'21.83"O

[Área de banho destinada ao uso turístico empresarial ou de base comunitária e ao uso 
recreativo, comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso da piscina 
pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação ambiental 
definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a capacidade de 
carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em local 
destinado para tal fim.]

XXIV. A.S. 1.1.24. PISCINA DO FORTE 2 - ATIVIDADE DE MERGULHO. 

Localizada na coordenada geográfica: 8°45'39.99"S 35° 5'29.35"O

[Área preferencialmente para mergulho livre, podendo comportar banhistas nas ocasiões 
de baixa-mar de sizígia e comportando a pesca artesanal, conforme a vocação local. O uso 
da piscina pelas atividades náuticas está condicionado aos parâmetros de conservação 
ambiental definidos pela APA de Guadalupe e pela APA Costa dos Corais, incluindo a 
capacidade de carga. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área 
seletiva, em local destinado para tal fim.]

ZONA 1 - ZONA MARÍTIMA 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 1.2 - MAR DE DENTRO 

I. AS 1.2.1. GAMELA/AVER O MAR - BANHISTA 

(120m de comprimento, 30m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°40'12.84"S 35° 4'16.14"O; 8°40'12.84"S 35° 4'15.19"O; 8°40'16.73"S 35° 4'15.63"O; 
8°40'16.72"S 35° 4'16.67"O
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[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

II. A.S. 1.2.2 GAMELA/AVER O MAR - EMBARQUE/DESEMBARQUE. 

(50 m de comprimento, 30m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°40'16.78"S 35° 4'16.63"O, 8°40'18.39"S 35° 4'16.91"O, 8°40'16.80"S 35° 4'15.67"O, 
8°40'18.40"S 35° 4'15.85"O

[Área pública destinada ao embarque/desembarque de passageiros, podendo ser 
compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem 
ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva 
no máximo por 20 minutos.]

III. A.S. 1.2.3 GAMELA/AVER O MAR - EMBARQUE/DESEMBARQUE  
DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO. 

(50 m de comprimento, 30 m de largura) Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°40'9.37"S 35° 4'15.34"O, 8°40'10.36"S 35° 4'15.49"O, 8°40'9.68"S 35° 4'13.69"O, 
8°40'10.63"S 35° 4'13.83"O

[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das 
embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com atividades da pesca 
artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. É permitida 
a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]

IV. A.S. 1.2.4. TEJUCUSSÚ PROTEÇÃO DO BANCO DE AREIA. 

Localizada na Coordenada geográfica: 8°41'21.35"S 35° 4'50.21"O

[Área que contribui para a manutenção dos terraços marinhos e falésias, paisagem costeira 
única no Estado de Pernambuco. Por isso, proíbe-se retirada e mobilização de sedimento, 
abertura de canal, além de comercialização de comida e bebida e festa náutica no local.]

V. A.S. 1.2.5. BANANABOAT - QUIOSQUE DO FUSCA - EMBARQUE/DESEMBARQUE

(50m de comprimento, 20m de largura). Delimitada entre as Coordenadas geográficas: 
8°44'3.79"S 35° 5'19.51"O; 8°44'3.48"S 35° 5'18.93"O; 8°44'4.97"S 35° 5'18.29"O; 8°44'5.25"S 
35° 5'18.88"O 
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[Área destinada ao embarque e desembarque das atividades náuticas de lazer rebocada, 
como bananaboat e discoboat, podendo ser compartilhada com atividades da pesca 
artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

VI. A.S. 1.2.6. BANANABOAT - CAMPAS 

(900m de comprimento, 130m de largura). Delimitada entre as Coordenadas geográficas: 
8°43'40.61"S 35° 5'17.78"O; 8°43'40.40"S 35° 5'13.51"O; 8°44'4.15"S 35° 5'14.40"O; 
8°44'4.96"S 35° 5'18.28"O; 8°44'3.41"S 35° 5'18.91"O

[Área destinada à prática das atividades náuticas de lazer rebocada, como bananaboat e 
discoboat, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não 
conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

ZONA 2 - ZONA ESTUARINA SANTUÁRIO DO MERO 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 2.1 - RIO ARIQUINDÁ

I. A.S. 2.1.1 MANGUEIRA - EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO  
DE TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E PESCA ARTESANAL 

(32m de comprimento, 16m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°41'45.73"S 35° 6'16.58"O; 8°41'45.74"S 35° 6'16.04"O; 8°41'46.80"S 35° 6'15.99"O; 
8°41'46.80"S 35° 6'16.53"O

[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas ao turismo 
de base comunitária e à pesca artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado 
na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]

II. A.S. 2.1.2 AMARAGI - EMBARQUE / DESEMBARQUE E FUNDEIO DE EMBARCAÇÃO DE 
TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA E PESCA ARTESANAL 

(110m de comprimento, 30m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°41'55.64"S 35° 6'18.36"O; 8°41'55.34"S 35° 6'17.42"O; 8°41'58.77"S 35° 6'16.27"O; 
8°41'59.04"S 35° 6'17.26"O 

[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas ao turismo 
de base comunitária e à pesca artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado 
na borda da área seletiva, em local destinado para tal fim.]
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III. A.S. 2.1.3 PORTO DA FOLHA - APOIO À PESCA ARTESANAL 

(30m de comprimento, 15m de largura) Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°42'31.87"S 35° 6'14.95"O; 8°42'32.11"S 35° 6'14.73"O; 8°42'32.71"S 35° 6'15.54"O; 
8°42'32.47"S 35° 6'15.74"O 

[Área destinada ao embarque, desembarque e fundeio de embarcações ligadas à pesca 
artesanal. O fundeio das embarcações deverá ser realizado na borda da área seletiva, em 
local destinado para tal fim.]

IV. A.S. 2.1.4 TOCA DE BAIXO - ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA ESTUARINA (ZPVE) DO 
SANTUÁRIO DO MERO 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°42'34.85"S 35° 5'51.93"O; 8°42'35.02"S 
35° 5'44.73"O; 8°42'35.75"S 35° 5'43.68"O; 8°42'36.80"S 35° 5'43.90"O; 8°42'36.23"S 35° 
5'51.90"O

[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para 
a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade 
náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), exceto em situação de pesquisa devidamente 
aprovada pelas instituições competentes.]  

ZONA 2 - ZONA ESTUARINA SANTUÁRIO DO MERO 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 2.2 - RIO FORMOSO 

I.  A.S. 2.2.1 PEDRA DA MARGAÍDA/PIPIRÍ - ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA 
ESTUARINA (ZPVE) DO SANTUÁRIO DO MERO 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°40'18.84"S 35° 7'22.07"O; 8°40'18.77"S 
35° 7'19.50"O; 8°40'19.88"S 35° 7'19.54"O; 8°40'19.95"S 35° 7'21.97"O

[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para 
a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade 
náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), exceto em situação de pesquisa devidamente 
aprovada pelas instituições competentes]
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II. A.S. 2.2.2 NOVA HOLANDA- ZONA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA ESTUARINA (ZPVE) DO 
SANTUÁRIO DO MERO 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'0.67"S 35° 6'47.46"O; 8°41'0.04"S 35° 
6'44.51"O; 8°41'3.36"S 35° 6'42.89"O; 8°41'4.55"S 35° 6'45.99"O

[Área destinada à conservação estuarina in situ, produção e exportação de biomassa para 
a pesca local, desenvolvimento de pesquisa e educação ambiental. Proíbe-se atividade 
náutica (turismo, lazer, transporte e pesca), exceto em situação de pesquisa devidamente 
aprovada pelas instituições competentes]

ZONA 2 - ZONA ESTUARINA SANTUÁRIO DO MERO 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 2.4 - CARNEIROS/ GUADALUPE - FOZ RIO FORMOSO 

I. A.S. 2.4.1 PRAINHA - BRINQUEDOS NÁUTICOS 

(75m de comprimento; 20m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°41'22.08"S, 35° 5'48.43"O; 8°41'22.47"S, 35° 5'45.99"O; 8°41'23.59"S, 35° 5'46.20"O; 
8°41'23.15"S, 35° 5'48.65"O

[Área destinada ao uso de atividades náuticas de lazer não motorizadas, como caiaque e 
Stand Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais 
não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

II. A.S. 2.4.2 PRAINHA -BANHISTAS 

(75m de comprimento; 40m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°41'22.48"S,35° 5'45.97"O; 8°41'22.92"S, 35° 5'43.42"O; 8°41'24.06"S, 35° 5'43.63"O; 
8°41'23.59"S, 35° 5'46.17"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

III. A.S. 2.4.3 PRAINHA - EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO 

(50m de comprimento; 40m largura).Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°41'23.37"S, 35° 5'43.48"O; 8°41'23.83"S, 35° 5'41.87"O; 8°41'24.50"S, 35° 
5'42.03"O; 8°41'24.05"S, 35° 5'43.62"O
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[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente]

IV. A.S. 2.4.4 IGREJINHA - BANHISTAS 1 

(325m de comprimento; 120m de largura). Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°41'35.08"S, 35° 5'28.53"O; 8°41'42.17"S, 35° 5'20.58"O; 8°41'44.81"S, 35° 
5'22.78"O; 8°41'37.79"S, 35° 5'30.88"O 

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

V. A.S. 2.4.5 IGREJINHA - EMBARQUE/DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO 

(180m de comprimento; 100m de largura).Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°41'40.35"S, 35° 5'19.00"O; 8°41'42.72"S, 35° 5'16.27"O; 8°41'47.04"S, 35° 
5'20.27"O; 8°41'44.84"S, 35° 5'22.78"O   

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente]

VI. A.S. 2.4.6 IGREJINHA - BANHISTAS 2 

(330m de comprimento; 180m de largura).Delimitada entre as coordenadas geográficas:  
8°41'42.76"S, 35° 5'16.22"O; 8°41'48.98"S, 35° 5'7.62"O; 8°41'53.60"S,35° 5'11.22"O; 
8°41'47.03"S, 35° 5'20.19"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

VII. A.S. 2.4.7 RESTAURANTE 1-BANHISTAS 

(200m de comprimento; 180m de largura).Delimitada entre as coordenadas geográficas:  
8°41'50.65"S, 35° 5'4.87"O; 8°41'54.66"S, 35° 4'59.28"O; 8°41'59.64"S, 35° 5'2.51"O; 
8°41'55.70"S, 35° 5'7.98"O

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]
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VIII. A.S. 2.4.8 RESTAURANTE 1 -EMBARQUE / DESEMBARQUE  
DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO 

(55m de comprimento; 180m de largura).Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°41'54.71"S, 35° 4'59.27"O; 8°41'55.96"S, 35° 4'57.42"O; 8°42'0.70"S, 35° 
5'1.03"O; 8°41'59.65"S, 35° 5'2.45"O 

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente]

IX. A.S. 2.4.9 RESTAURANTE 1 - BRINQUEDOS NÁUTICOS 

(180m de comprimento; 130m de largura).Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°41'55.99"S, 35° 4'57.38"O; 8°41'58.56"S, 35° 4'53.79"O; 8°42'3.39"S, 35° 
4'57.77"O; 8°42'0.74"S, 35° 5'0.97"O

[Área destinada ao uso preferencial da prática de atividades náuticas de lazer não 
motorizadas, como caiaque e Stand Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades 
da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]

X. A.S. 2.4.10 PONTAL DE CARNEIROS - EMBARQUE / DESEMBARQUE  
DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO 

(180m de comprimento; 70m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°42'3.71"S, 35° 4'49.46"O; 8°42'5.01"S, 35° 4'47.57"O; 8°42'9.79"S, 35° 4'51.05"O; 
8°42'8.52"S, 35° 4'52.94"O

[Área destinada às embarcações de turismo náutico, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente]

XI. A.S. 2.4.11 PONTAL DE CARNEIROS - BRINQUEDOS NÁUTICOS 

(180m de comprimento; 75m de largura). Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°42'5.02"S, 35° 4'47.56"O; 8°42'6.40"S, 35° 4'45.51"O; 8°42'11.16"S, 35° 
4'48.94"O; 8°42'9.78"S, 35° 4'51.01"O

[Área destinada ao uso atividades náuticas de lazer não motorizadas, como caiaque e Stand 
Up Paddle, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não 
conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente]
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XII. A.S. 2.4.12 PONTAL DE CARNEIROS - BANHISTAS 

(180m de comprimento; 160 m de largura).Delimitada entre as coordenadas geográficas:  
8°42'6.42"S, 35° 4'45.51"O; 8°42'8.94"S, 35° 4'40.97"O; 8°42'13.97"S, 35° 4'44.13"O; 
8°42'11.11"S, 35° 4'48.85"O)

[Área destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca artesanal, 
as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

XIII. A.S. 2.4.13 ARGILA - EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO  
DE TURISMO DO TIPO CATAMARÃ 

(30 m de comprimento; 20 m de largura) Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°41'8.95"S 35° 5'34.18"O, 8°41'9.54"S 35° 5'34.21"O, 8°41'9.03"S 35° 5'33.22"O, 8°41'9.69"S 
35° 5'33.25"O 

[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros 
das embarcações de turismo náutico do tipo catamarã, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 
minutos.]

XIV. A.S. 2.4.14 ARGILA - BANHISTA 1 (32M DE COMPRIMENTO; 30M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'8.31"S, 35° 5'33.10"O; 8°41'8.52"S, 35° 
5'32.23"O; 8°41'9.54"S, 35° 5'32.51"O; 8°41'9.31"S, 35° 5'33.43"O

[Área pública destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca 
artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

XV. A.S. 2.4.15 ARGILA - EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO  
DE TURISMO MIÚDA (30 M DE COMPRIMENTO; 20 M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.29"S 35° 5'31.92"O, 8°41'9.91"S 35° 
5'32.02"O, 8°41'9.53"S 35° 5'31.01"O, 8°41'10.15"S 35° 5'31.10"O

[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das 
embarcações de turismo náutico do tipo miúda, podendo ser compartilhada com atividades 
da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. 
É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.] 
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XVI. A.S. 2.4.16 ARGILA - FUNDEIO DE EMBARCAÇÕES EXCLUSIVA PARA  
TRABALHADORES LOCAIS (33M DE COMPRIMENTO; 23M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.05"S, 35° 5'31.44"O; 8°41'9.31"S, 35° 
5'30.38"O; 8°41'10.04"S, 35° 5'30.58"O; 8°41'9.78"S, 35° 5'31.66"O

[Área pública destinada ao fundeio de embarcações miúdas ligadas ao transporte dos 
trabalhadores locais.]

XVII. A.S. 2.4.17 ARGILA- EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO DE TURISMO 
MIÚDA (30 M DE COMPRIMENTO; 20 M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.63"S 35° 5'30.52"O, 8°41'10.25"S 35° 
5'30.67"O, 8°41'9.83"S 35° 5'29.54"O, 8°41'10.44"S 35° 5'29.74"O

[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros das 
embarcações de turismo náutico do tipo miúda, podendo ser compartilhada com atividades 
da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente. 
É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 minutos.]

XVIII. A.S. 2.4.18 ARGILA - BANHISTA 2 (32M DE COMPRIMENTO; 30M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'9.06"S, 35° 5'29.28"O; 8°41'9.36"S, 35° 
5'28.33"O; 8°41'10.31"S, 35° 5'28.68"O; 8°41'9.98"S, 35° 5'29.66"O

[Área pública destinada a banhistas, podendo ser compartilhada com atividades da pesca 
artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de acidente.]

XIX. A.S. 2.4.19 ARGILA- EMBARQUE / DESEMBARQUE DE EMBARCAÇÃO DO TIPO 
CATAMARÃ (30 M DE COMPRIMENTO; 20 M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'10.31"S 35° 5'28.32"O, 8°41'10.79"S 
35° 5'28.61"O, 8°41'10.81"S 35° 5'27.51"O, 8°41'11.26"S 35° 5'27.78"O

[Área pública destinada preferencialmente ao embarque/desembarque de passageiros 
das embarcações de turismo náutico do tipo catamarã, podendo ser compartilhada com 
atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem ofereçam risco de 
acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva no máximo por 20 
minutos.]
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XX. A.S. 2.4.20 GUADALUPE - EMBARQUE / DESEMBARQUE  
(15 M DE COMPRIMENTO; 10 M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'5.78"S 35° 5'43.71"O, 8°41'6.06"S 35° 
5'43.79"O, 8°41'5.96"S 35° 5'43.26"O, 8°41'6.22"S 35° 5'43.34"O

[Área pública destinada ao embarque/desembarque de passageiros, podendo ser 
compartilhada com atividades da pesca artesanal, as quais não conflitem por espaço nem 
ofereçam risco de acidente. É permitida a permanência da embarcação na Área Seletiva 
no máximo por 20 minutos. Contempla um píer flutuante conectado a sua margem, 
defrontante com a garagem náutica, com 5.0 m de comprimento e numa largura máxima 
de 1.50m, em direção ao estuário.]

XXI. A.S. 2.4.21 PÍER MARIASSÚ - EMBARQUE/DESEMBARQUE  
(120M DE COMPRIMENTO; 40M DE LARGURA). 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8°41'3.87"S, 35° 6'11.31"O; 8°41'3.78"S, 35° 
6'7.46"O; 8°41'5.03"S, 35° 6'7.37"O; 8°41'5.13"S, 35° 6'11.22"O

[Área pública destinada ao embarque e desembarque.]

ZONA 3 - ZONA AMBIENTE PRAIAL 
ÁREA SELETIVA DA SUBZONA 3.1 - PRAIA DA GAMELA/AVER O MAR 

I. A.S. 3.1.1 AVER O MAR - ESTACIONAMENTO DE BARCOS DE PESCA 

(40m de comprimento, 15m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas:  
8°40'9.06"S, 35° 4'16.34"O; 8°40'9.10"S, 35° 4'15.85"O; 8°40'10.35"S, 35° 4'16.05"O; 
8°40'10.28"S, 35° 4'16.56"O

[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]
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ZONA 3 - ZONA AMBIENTE PRAIAL 
ÁREA SELETIVA DA SUBZONA 3.2 - PRAIA DE GUADALUPE

I. A.S. 3.2.1 GUADALUPE - PROTEÇÃO DOS TERRAÇOS MARINHOS E FALÉSIAS. 

Delimitada entre as coordenadas geográficas: 8º40'23.40"S, 35° 4'43.47"O; 8º40'31.21"S, 
35º4'39.35"O; 8º41'1.83"S, 35º5'4.28"O; 8º41'0.16"S, 35º5'12.97"O

[Área destinada à proteção dos terraços marinhos e falésias, na qual proíbe-se construções 
de apoio à atividade náutica, definitivas ou temporárias em faixa de 270m, em direção ao 
continente, conforme o plano de manejo da APAG, contados a partir da borda do terraço/
falésia. Proíbe-se também a construção e operação de barracas com fim gastronômico].

ZONA 3 - ZONA AMBIENTE PRAIAL 
ÁREAS SELETIVAS DA SUBZONA 3.6 - PRAIA DE TAMANDARÉ

I. A.S. 3.6.1. TAMANDARÉ PESCA 1 - ESTACIONAMENTO 

(60m de comprimento; 14m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8º44'53.73"S, 35º5'14.18"O; 8º44'54.02"S, 35º5'13.78"O; 8º44'55.74"S, 35º5'14.95"O; 
8º44'55.50"S, 35º5'15.35"O

[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]

II. A.S. 3.6.2. JANGADEIROS TAMANDARÉ 1 - ESTACIONAMENTO 

(60m de comprimento; 14 m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°44'59.82"S 35° 5'20.78"O; 8°45'0.13"S 35° 5'20.52"O; 8°45'1.44"S 35° 5'22.05"O; 
8°45'1.08"S 35° 5'22.32"O

[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca e das Jangadas 
utilizadas na atividade turística náutica.]

III. A.S. 3.6.3 JANGADEIROS TAMANDARÉ 2 - ESTACIONAMENTO 

(25m de comprimento; 8m de largura). Delimitada entre as coordenadas geográficas: 
8°45'20.31"S 8°45'20.39"S; 8°45'20.39"S 35° 5'35.42"O; 8°45'21.11"S 35° 5'35.74"O; 
8°45'21.04"S 35° 5'35.97"O
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[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca e das Jangadas 
utilizadas na atividade turística náutica.]

IV. A.S. 3.6.4. TAMANDARÉ PESCA 2 - ESTACIONAMENTO 

(80m de comprimento; 15m de largura). Delimitada entre as coordenadas 
geográficas:8°45'31.01"S 35° 5'44.02"O; 8°45'31.46"S 35° 5'43.89"O; 8°45'32.09"S 35° 
5'46.45"O; 8°45'31.64"S 35° 5'46.57"O

[Área destinada apenas ao estacionamento de embarcações de pesca.]

 

ANEXO III

DO MAPEAMENTO DAS ÁREAS SELETIVAS ZATAN

      FIGURA 1 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL, 
 1.2 MAR DE ENTRO, 3.1 PRAIA DA GAMELA/A VER O MAR E 3.2 PRAIA DE GUADALUPE
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FIGURA 2 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 1.1.1, 1.1.1,1.2.2,1.2.3,3.1.1

 

FIGURA 3 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 3.2.1 E 1.2.4
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FIGURA 3 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 3.2.1 E 1.2.4
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FIGURA 4 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 2.1 RIO ARIQUINDÁ E 2.2 RIO FORMOSO
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FIGURA 5 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.1.1 E 2.1.2
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FIGURA 6 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.2.1. E 2.2.2
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FIGURA 7 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.1.3 E 2.1.4
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FIGURA 8- ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 1.2 MAR DE DENTRO 
 E 2.4 CARNEIROS/GUADALUPE - FOZ DO RIO FORMOSO

  

 FIGURA 9 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.1, 2.4.2 E 2.4.3
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FIGURA 10- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.4, 2.4.5 E 2.4.6 

  

FIGURA 11- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.7, 2.4.8 E 2.4.9
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FIGURA 12- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 2.4.10, 2.4.11 E 2.4.12 

FIGURA 13 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS  
ÁREAS SELETIVAS 2.4.13, 2.4.14, 2.4.15, 2.4.16, 2.4.17, 2.4.18 E 2.4.19
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FIGURA 14 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 2.4.20
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  FIGURA 15 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 2.4.21 | DENTRO
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FIGURA 16 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 1.1 COMPLEXO  
RECIFAL E 1.2 MAR DE DENTRO
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 FIGURA 17 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 1.1.2, 1.1.3 E 1.1.4
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FIGURA 18 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 1.2.6 E 1.2.5
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FIGURA 19- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 1.2.5
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FIGURA 20- ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL E 3.6 PRAIA DE TAMANDARÉ

FIGURA 21 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 E 1.1.16
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FIGURA 22 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 3.6.1, 1.1.17, 1.1.18, 1.1.19 E 1.1.20

FIGURA 23 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA SELETIVA 3.6.1
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 FIGURA 24- APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS  
3.6.2, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.19 E 1.1.20 PRAIA DE TAMANDARÉ

 

 FIGURA 25 - ÁREAS SELETIVAS ZATAN - SUBZONAS 1.1 COMPLEXO RECIFAL E 3.6 PRAIA DE TAMANDARÉ   



199

Decreto

FIGURA 26 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 3.6.3, 1.1.13, 1.1.21  E 1.1.22

FIGURA 27 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS SELETIVAS 3.6.3 E 1.1.13
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FIGURA 28 - APROXIMAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO  
DAS ÁREAS SELETIVAS 3.6.4, 1.1.14, 1.1.15, 1.1.22, 1.1.23 E 1.1.24
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Por meio da:


