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1. Identificação do empreendedor 

 

  Razão Social: 

CEHOP – COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. 

CNPJ: 13.006.572/0001-20    

Endereço: Av. Adélia Franco, nº 3035 – D.I.A. – Aracaju/SE 

CEP: 49027-010 

Telefone/Fax: (79) 3218-4000 / (79) 3218-4099 

  Representante Legal:  

Joelson Hora da Costa – Diretor Presidente 

 

 

1.2 Localização do Empreendimento 

 

O projeto de urbanização da Orla da Atalaia Nova – OAN localiza-se no bairro 

Atalaia Nova, município de Barra dos Coqueiros, SE. Suas obras abrangerão desde 

a margem esquerda do rio Sergipe, sentido norte em relação à foz do rio, até parte 

da margem do Oceano Atlântico. As obras serão construídas a partir da Avenida 

Oceânica, seguindo por uma rua ainda sem denominação, até ligar-se a rodovia 

César Franco (SE-100). O mapa de localização encontra-se anexado. 
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2. Empresa responsável pela elaboração do RIMA 

 

  Razão Social: 

TERRAVIVA Consultoria em Meio Ambiente e Geologia Ltda. 

CNPJ:            03.081.894/0001-80 

Endereço:   R. Profª Valdice Andrade, 44 – Parque dos Coqueiros 

Bairro Inácio Barbosa 

CEP 49040-530 - Aracaju - SE 

Telefone/fax:  (79)3249-1006 

Número de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental: 4/28/1999/000008-8. 

 

  Representante Legal: 

Geól. Jorge Darlan Rodrigues Ortiz 

Número de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de 

Defesa Ambiental: 199978 

E-mail: jdarlan@tviva.com.br/darlan.ortiz@gmail.com 
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3. Objetivos 
 

3.1 Justificativa 

O projeto se justifica pela necessidade de disciplinar o uso e ocupação do solo 

urbano na orla marítima da Atalaia Nova e dotá-la de infra-estrutura urbana que 

promova a melhoria da qualidade de vida da comunidade, o turismo sustentável e o 

desenvolvimento sócio-econômico da região. 

 

4. Descrição técnica do empreendimento e de suas alternativas tecnológicas e 

locacionais 

 

4.1 Descrição Técnica do Empreendimento 

O projeto prevê a execução de obras de infra-estrutura urbana ao longo da orla da 

Atalaia Nova, desde a Avenida Oceânica até a rodovia César Franco. Os detalhes 

sobre as obras e materiais que serão utilizados nos TRECHOS V, VI, VII e VIII são 

sintetizados a seguir. Maiores detalhes sobre os elementos que compõem o espaço, 

seu projeto arquitetônico e demais estruturas devem ser observados nos anexos 

que integram o EIA. 

De maneira geral os trechos compreendem praça de eventos, recreação, quadras 

esportivas e contarão também com ciclovias, passeios, bancos, brinquedos, 

equipamentos de ginástica, arquibancadas, banheiros, posto salva-vidas, mirante, 

área de jardins e iluminação. Além da avenida que margeará a orla, interligando à 

rodovia César Franco, com largura de 8 m, contará ainda com estruturas de 

ciclovias, passeios, pontos de ônibus, dentre outros elementos que 

complementarão a obra. 

 

4.2 Alternativa Tecnológica e Locacional 

 

Dada a natureza do projeto, não existem alternativas locacionais para as obras 

propostas, que devem de adequar ao traçado da malha urbana existente, 

promovendo melhorias com o mínimo de impactos ambientais adversos. Apenas no 

final do Trecho VIII (início da interligação com a rodovia SE-100), foi considerada a 

alternativa de acesso pela Rua São José, hipótese que foi descartada devido à 

necessidade de ampliação da via pública, o que acarretaria a desapropriação de 

diversos imóveis ali existentes. A solução encontrada foi projetar a via por trás das 

habitações, como observado nas plantas em anexo.  



 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 4 Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova 
Barra dos Coqueiros / SE 

 

 
5. Síntese dos resultados de diagnostico ambiental 

 

5.1 Aspectos do Meio físico 

 

Clima e condições meteorológicas 

 

A região possui clima do tipo quente-úmido com estação seca no verão. As 

precipitações pluviométricas se concentram nos meses de abril a junho, e a época 

seca, nos meses de novembro e janeiro. De acordo com SILVA et al. (1993, v. 2, p. 

300), a precipitação média anual é de 1.400 mm.  

A temperatura média anual no município de Barra dos Coqueiros está em torno dos 

25ºC, com máximas de 30ºC no mês de janeiro e mínimas de 20ºC no mês de 

junho.  

A umidade relativa do ar, bem como as condições de circulações atmosféricas 

predominante da bacia do Rio Sergipe são afeitas aos sistemas atuantes no leste da 

Região Nordeste do Brasil, assim como as ondas de leste provenientes do Oceano 

Atlântico, apresenta uma variação de 78,0% a 82,5%, e média anual de 80,5%. 

 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA  

GEOLOGIA REGIONAL 

 

De acordo com o Mapa Geológico de Sergipe (SANTOS et al., 1998), o 

empreendimento está inserido na área de Formações Superficiais, as quais 

abrangem o Grupo Barreiras, as coberturas tércio- quaternárias e as coberturas 

quaternárias (pleistocênicas e holocênicas). Estas últimas são características da 

zona costeira do estado, que tem uma linha de costa que se estende por cerca de 

150 km desde a foz do rio Real, ao sul, até a foz do rio São Francisco, ao norte. A 

linha de costa é retilínea, com praias de areia fina a muito fina, dissipativas 

(MUEHE, apud NASCIMENTO, 2008).  
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  Grupo Barreiras (Tb) 

 

O Grupo Barreiras, de ampla ocorrência na costa nordestina, é responsável pelo 

característico relevo dos Tabuleiros Costeiros. Estão amplamente distribuídos no 

leste de Sergipe, separados da costa por um cordão de sedimentos continentais 

quaternários. 

São sedimentos terrígenos (predominando siltitos e arenitos finos avermelhados ou 

amarelados, com arenitos, conglomerados e argilitos subordinados, pouco ou muito 

pouco consolidados) de cores variegadas e estratificação irregular, normalmente 

indistinta, formados a partir de leques aluviais.  

Verifica-se nesta unidade grande variação faciológica, tanto vertical quanto 

horizontal. 

 

  Coberturas Tércio-Quaternárias 

 

As coberturas detríticas tércio-quaternárias compreendem depósitos aluvionares e 

coluvionares. 

 

Depósitos de Aluviões e Coluviões 

 

São formações superficiais continentais de idade cenozóica que formam depósitos 

aluvionares e coluvionares arenosos e argilo-arenosos, localmente com níveis de 

cascalho, ocorrentes ao longo da calha, na planície de inundação e em terraços, dos 

principais cursos de drenagem. São sedimentos imaturos, mal selecionados, 

desagregados a fracamente coesos, que estão presentes nas proximidades da 

região em estudo. 
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  Coberturas Pleistocênicas 

 

Englobam os depósitos costeiros (arenosos e argilosos) do quaternário, 

diferenciados em depósitos de leques aluviais coalescentes (QPI), depósitos eólicos 

continentais (QPe2 e QPe1) e terraços marinhos (QPa) (Geologia e Recursos 

Minerais do Estado De Sergipe, 1998). 

 

  Depósitos de Leques Aluviais Coalescentes (QPl) 

 

São depósitos justapostos à escarpa das rochas formadas pelo Grupo Barreiras, 

com inclinação para a planície costeira e altitudes variando entre 10 a 20m. Tem 

cor esbranquiçada e são predominantemente arenosos contendo argila e seixos não 

consolidados. 

 

  Depósitos Eólicos Continentais (QPe2 e QPe1) 

 

Foram divididos em duas gerações de dunas: 

 

 - Primeira geração (QPe2): constituída por dunas mais internas, mais 

antigas, já fixadas pela vegetação. Possui sedimentos arenosos, bem selecionados 

e com grãos angulosos; 

 

 - Segunda geração (QPe1): estão sobrepostas aos terraços marinhos 

pleistocênicos e constituem-se de areias bem selecionadas e grãos 

subarredondados. 
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  Terraços Marinhos (QPa)  

 

Depósitos constituídos por areias bem selecionadas com tubos do fóssil Callianassa. 

Dispostos em posição horizontal, ocorrendo na parte interior dos vales e encostados 

nas falésias entalhadas do Grupo Barreiras, ou ainda, justapostos aos leques 

aluviais coalescentes.  

Tem altitude de topo variando entre 8 a 10m acima da preamar e podem ser 

observados em sua superfície, indícios de cristas de cordões litorâneos. 

 

  Coberturas Holocênicas 

 

Englobam os depósitos quaternários diferenciados em depósitos flúvio-lagunares 

(QHf), terraços marinhos (QHt), depósitos eólicos litorâneos (QHe2 e QHe3) e 

depósitos de pântanos e mangues (QHp) (Geologia e Recursos Minerais do Estado 

De Sergipe, 1998). 

 

  Depósitos Flúvio-lagunares (QHf) 

 

Situam-se na faixa costeira quaternária e ocupam a rede de drenagem instalada 

sobre os terraços marinhos pleistocênicos, nas regiões baixas entre os terraços 

marinhos pleistocênicos e holocênicos e na parte inferior dos vales esculpidos no 

Grupo Barreiras. São compostos por areias e siltes argilosos, ricos em matéria 

orgânica. 

 

  Terraços Marinhos (QHt) 

 

Encontram-se ao longo de toda a costa sergipana e estão dispostos na parte 

externa dos terraços marinhos pleistocênicos (QPa). Constituídos de areias 

litorâneas, bem selecionadas, com conchas marinhas e tubos fósseis de Callianassa. 
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Sua altitude varia de poucos centímetros a 4 metros acima do nível da preamar. 

Possuem particularidade de sempre apresentarem, em sua superfície, contínuas 

cristas de cordões litorâneos paralelos entre si. Apresentam-se, eventualmente, 

separados dos terraços marinhos (QPa) pleistocênicos por uma zona baixa 

pantanosa. 

 

  Depósitos Eólicos Litorâneos (QHe2 / QHe1) 

 

Ocorrem sobre os terraços marinhos holocênicos (QHt) e subdividem-se em dois 

conjuntos: um mais antigo (QHe2) formado por dunas parabólicas, fixadas pela 

vegetação e ocorrem na parte mais interna dos terraços marinhos; e outro mais 

recente (QHe1) formado por dunas do tipo barcana e incidem ao longo do litoral. 

Ambas são constituídas por sedimentos arenosos, bem selecionados, com grãos 

arredondados. 

 

  Depósitos de Pântanos e Mangues (QHp) 

 

São depósitos atuais e constituem-se de sedimentos argilo-siltosos, ricos em 

material orgânico. Ocorrem ao longo de todo litoral e ocupa partes inferiores dos 

vales esculpidos no Grupo Barreiras, e em algumas regiões baixas entre os terraços 

marinhos pleistocênicos e holocênicos. Essas regiões sofrem grande influência das 

marés onde ocorre o desenvolvimento de manguezais.  

 

  Depósitos Aluvionares e Coluvionares (QHa) 

 

São depósitos predominantemente arenosos, que variam conforme as estações 

chuvosas. Tem expressividade cartograficamente, apenas nas desembocaduras de 

rios que cortam as formações da Bacia Sedimentar de Sergipe, caso do rio Sergipe. 

Constituem-se por sedimentos argilo-arenosos, com níveis irregulares de cascalho o 

que resulta na formação de terraços aluvionares. 
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GEOLOGIA LOCAL 

 

As áreas onde será construído o empreendimento tem abrangência das Formações 

Superficiais Continentais (Quaternário), com predominância de Terraços Marinhos 

(QHt) e Depósito de Pântanos e Mangues (QHp). Têm em sua constituição areias 

litorâneas, e sedimentos argilo-siltosos e matéria orgânica, respectivamente. 

Também são importantes componentes geológicos os sedimentos praiais recentes 

(atuais e subatuais) presentes na linha de costa oceânica. 

 

Terraços Marinhos (QHt) 

 

As formações superficiais continentais de idade cenozóica estão presentes em 

grande parte da área, em especial na área onde efetivamente será construída a 

Orla da Atalaia Nova. Encontram-se ao longo de toda a costa sergipana e estão 

dispostos na parte externa dos terraços marinhos pleistocênicos (QPa). Constituídos 

de areias litorâneas, bem selecionadas, com conchas marinhas e tubos fósseis de 

Callianassa.  

Sua altitude varia de poucos centímetros a 4 metros acima do nível da preamar. 

Possuem a particularidade de sempre apresentarem, em sua superfície, contínuas 

cristas de cordões litorâneos paralelos entre si. Apresentam-se, eventualmente, 

separados dos terraços marinhos (QPa) pleistocênicos por uma zona baixa 

pantanosa. 

 

Depósitos de Pântanos e Mangues (QHp) 

 

São depósitos atuais e constituem-se de sedimentos argilo-siltosos, ricos em 

material orgânico. Ocorrem ao longo de todo litoral e ocupa partes inferiores dos 

vales esculpidos no Grupo Barreiras, e em algumas regiões baixas entre os terraços 

marinhos pleistocênicos e holocênicos. Essas regiões sofrem grande influência das 

marés onde ocorre o desenvolvimento de manguezais.  
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Depósitos Praiais (QHp) 

 

São constituídos por areias finas bem selecionadas e desagregadas submetidas à 

ação de ondas, correntes de deriva e marés. 

 

GEOMORFOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO GEOAMBIENTAL 

 

De acordo com o "Zoneamento Agroecológico do Nordeste" (SILVA et al., 1993), a 

região está situada na unidade de paisagem da Baixada Litorânea ("M"). É 

representada pela Unidade Geoambiental das Áreas de Manguezais da Bahia, 

Sergipe, Pernambuco e Maranhão ("M3").  

 

  Unidade Geoambiental das Áreas de Manguezais da Bahia, Sergipe, Pernambuco 

e Maranhão ("M3") 

 

É caracterizada por áreas planas de altitude entre zero e dois metros, fortemente 

influenciadas pela proximidade do mar, que adquirem grande importância na 

porção sul da área em estudo, pela presença do rio Sergipe. 

A drenagem superficial sofre influência das marés, apresentando brusco 

alargamento dos canais fluviais quando passam a apresentar regime estuarino, com 

abundantes canais de maré franjados por manguezais.  A precipitação 

pluviométrica média anual dessa zona costeira alcança 1896,7 mm. Os solos são 

ricos em matéria orgânica e salinos. 

Na planície litorânea, em cordões arenosos e dunas estabilizadas, sob vegetação de 

restinga arbórea e dunas estabilizadas ou arbustiva, com substrato de gramíneas, 

ocorrem solos podzólicos, areno-quartzosos com nítida diferenciação e sequência de 

horizontes do tipo A, E, Bpodzol (Bhs) e C. O horizonte A, de cor escura, contrasta 

com o horizonte E, álbico de coloração clara, o qual por sua vez contrasta com o o 

horizonte subsequente Bhs, de coloração café, que normalmente está a uma 

profundidade maior do que 50 cm (GUERRA & CUNHA, 2003). 
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HISTÓRIA E EVOLUÇÃO COSTEIRA 

 

A área onde será implantado o projeto é fortemente influenciada pela dinâmica 

estuarina do rio Sergipe, a qual levou à construção do molhe do Pontal de Própria 

(ou da Atalaia Nova), como parte do conjunto de obras projetadas para a 

estabilização da foz do rio e contenção dos processos erosivos da Coroa do Meio, na 

margem direita, em Aracaju. 

Para melhor conhecer a dinâmica costeira e definir as obras necessárias para conter 

a erosão que comprometia a infra-estrutura urbana instalada, foi necessária a 

realização de uma série de estudos hidrográficos que incluíram a criação de 

modelos matemáticos para prever a evolução da linha de costa na foz do rio 

Sergipe e no seu entorno, simulando diversos cenários. 

Uma síntese dos estudos realizados na área até então é encontrada no trabalho 

Evolução das praias de Atalaia Nova, Atalaia Velha e barra do rio Sergipe – modelo 

matemático: Relatório final (PLANAVE, 1992), que foi revisado e atualizado em 

2000, e no relatório Análise do relatório de impactos ambientais das obras de 

fixação da desembocadura do rio Sergipe (BANDEIRA, 1991). 

Em 1991, a empresa HIGESA elaborou EIA/RIMA para o licenciamento ambiental 

das obras de estabilização da praia da Coroa do Meio. O estudo foi analisado pelo 

Eng. Jefferson Vianna Bandeira, do CDTN/CNEN (BANDEIRA, 1991). 

Nessa análise aquele autor descreve os fenômenos de migração da foz do rio 

Sergipe e estuda as causas envolvidas na dinâmica do complexo estuarino que 

levaram à ocorrência dos processos de erosão da orla da Coroa do Meio. Tece ainda 

considerações sobre as obras e os impactos previstos de sua implantação. 

De acordo com o autor citado, a desembocadura do rio Sergipe tem características 

de foz migrante, ocorrendo uma movimentação cíclica em escala centenária, ao 

longo de um determinado estirão de praia, com o escoamento fluvial em constante 

embate com os agentes litorâneos (ondas, correntes de deriva e de maré), que 

tendem a redistribuir a carga de sedimentos, transportada pelo rio, ao longo do 

litoral, e para o interior do estuário por efeito das marés. O processo leva à 

obstrução da foz, forçando o rio a buscar novos percursos para escoar sua vazão. 
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A desembocadura atual do rio Sergipe foi estabelecida após 1899, quando o antigo 

canal principal teve a foz bloqueada pelo assoreamento da barra que então se 

situava na praia da Atalaia Velha, nas proximidades de onde se localiza o Hotel 

Beira Mar. 

Para escoar sua vazão o rio rompeu uma nova barra ao norte, junto à margem da 

Atalaia Nova, por alargamento e aprofundamento de um braço do estuário. Desde 

então, a dinâmica flúvio-estuarina tem indicado uma tendência de nova migração 

do canal para sul (PLANAVE, 2000). 

Com o abandono do canal sul, a coroa arenosa (a “Coroa do Meio”) que existia 

entre o canal principal e um braço do rio foi sendo gradativamente incorporada à 

margem direita, atingindo a conformação atual. 

Com a incorporação da Coroa do Meio ao continente e o crescimento natural de 

Aracaju, em 1976 a prefeitura do município iniciou a ocupação da área, 

implantando um loteamento com infra-estrutura de boa qualidade sobre aterro 

contido na margem do rio por um muro vertical, inicialmente em pedra argamassa. 

Como consequência direta da construção do aterro e da ponte de ligação entre a 

Praia 13 de Julho e a Coroa do Meio, seus encontros estreitando o braço morto, a 

migração do canal passou a afetar a margem estuarina devido à ação frontal das 

ondas no trecho de jusante e à existência de correntes de maré enchente e vazante 

de intensidade elevada (PLANAVE, op. cit.). 

A abrangência dos trabalhos anteriores descritos acima representa uma síntese 

adequada dos conhecimentos técnicos e científicos existentes sobre a área em 

análise, que está situada na margem esquerda da foz do estuário do rio Sergipe. 

A dinâmica no interior do estuário é dominada pela interação de dois agentes 

principais a corrente fluvial e os ciclos das marés. Dessa interação resulta a 

morfologia peculiar do baixo curso do rio Sergipe e a alta mobilidade das feições 

características: conformação das margens e dos canais, das barras arenosas e da 

desembocadura do rio. Apenas nesta última as ondas e as correntes marinhas 

tornam-se os agentes dominantes, pela competência no transporte e na 

redistribuição dos sedimentos carreados pelo rio ou pela deriva litorânea. 
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Citando diversos autores, BANDEIRA (1991) resume a interação desses agentes no 

rio Sergipe. A foz está situada em uma costa arenosa com alinhamento de 35ºNE, e 

sobre ela atua uma maré bidiurna com ciclos diários de 12h25min e amplitude 

média em sizígia de 1,97 m. 

O escoamento fluvial proveniente da bacia hidrográfica do rio Sergipe – com área 

de 3.600 km² - é baixo, tendo valores máximos medidos da ordem de 40 m³/s, 

com extremo de aproximadamente 400 m³/s estimado para a época das cheias. 

Segundo esse autor, as vazões fluviais do rio Sergipe podem ser desprezadas em 

face das vazões de maré: estas podem ser 120 vezes maior (4.831 m³/s, no trecho 

mais a jusante) que a vazão extrema estimada para o período de cheias do rio. 

O estuário então pode ser classificado como do tipo bem misturado, onde os 

gradientes verticais e transversais de salinidade são muito pequenos. 

Na área do estuário protegida da ação de ondas e correntes marinhas, a corrente 

fluvial e principalmente as marés fazem com que o leito estuarino apresente grande 

mobilidade. Estudos hidrográficos realizados principalmente na década de 1970 

mostraram que o talvegue do canal fluvial e outras feições migraram para SW a 

uma velocidade média de 3,3 m/mês. Na mesma época foi calculada uma taxa 

aproximada de recessão da linha de costa na praia da Coroa do Meio de 15 m/ano 

ou 1,25 m/mês. 

BANDEIRA (1991) observa que essa erosão corresponde ao assoreamento da 

extremidade norte da mesma coroa (Maré do Apicum) e à deposição de sedimentos 

na extremidade da Praia dos Artistas e da Atalaia Velha. 

A linha de costa é uma das feições mais dinâmicas do planeta. A posição da linha 

de costa é afetada por inúmeros fatores, alguns naturais intrinsecamente 

relacionados à dinâmica costeira (balanço de sedimentos, variações do nível 

relativo do mar, dispersão de sedimentos, etc.), outros relacionados a intervenções 

humanas (obras de engenharia, represamento de rios, dragagens, etc.). Quando a 

interação desses fatores causa o recuo (recessão) da linha de costa continente 

adentro, fala-se que a mesma está experimentando erosão. 

O fenômeno da erosão não implica em destruição da praia arenosa, como o termo 

pode sugerir. A posição da praia simplesmente recua continente adentro durante 

este processo, que seria mais adequadamente descrito como recuo da linha de 

costa. 
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Estudos realizados na zona costeira do Brasil mostram que os principais casos de 

erosão reportados podem ser entendidos e explicados como resultantes do padrão 

de dispersão e transporte de sedimentos ou de intervenções humanas seja por 

obras de engenharia, seja pelo uso inadequado do solo. Assim, a análise do 

fenômeno da erosão costeira tem de partir necessariamente do conhecimento da 

situação local. 

Essencialmente o comportamento de um determinado trecho da linha de costa é 

resultado do balanço de sedimentos para esse trecho. Se para um determinado 

trecho da costa o balanço é positivo, ou seja, mais sedimento é depositado que 

removido, a linha de costa avança mar adentro; se este balanço é negativo, a linha 

de costa irá recuar para o continente. Se o balanço for zero, a linha de costa se 

mantém fixa. 

Algumas regiões do litoral brasileiro, como a região nordeste, têm mostrado uma 

tendência de longo prazo para recuo da linha de costa, enquanto outras mostram 

tendência oposta. Superimpostos a estas tendências de longo prazo, existem 

fenômenos que atuam em escalas de tempo de décadas a séculos, tais como a 

dinâmica de desembocaduras fluviais e canais de maré, a captura de areia em 

pontais arenosos, e a ação dos ventos. Fenômenos em escala de tempo de dias e 

sazonais também influenciam o comportamento da linha de costa. 

Mesmo para aqueles trechos que experimentam recuo da linha de costa, este recuo 

não é uniforme ao longo de um determinado segmento, em função do estágio 

morfodinâmico em que se encontra a praia (dissipativa, refletiva, intermediária). 

Os perfis praiais dissipativos se formam em resposta à condição de ondas de alta 

energia quebrando a poucas centenas de metros da costa. Morfologicamente, 

correspondem a praias suaves e extensas. 

Os sedimentos presentes nas praias de morfologias intermediárias a dissipativas 

assumem uma distribuição normal em relação ao tamanho de grão na face de 

praia, ocorrendo uma gradação de areia média a fina em direção à antepraia. 

No relatório elaborado pela PLANAVE em 1991, foram apresentados os resultados 

dos estudos realizados com base nas informações disponíveis até então sobre a 

evolução da região costeira situada em torno da foz do rio Sergipe e na modelagem 

matemática realizada pelo Danish Hydraulic Institute – DHI e pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Hidroviárias – INPH. 
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Os estudos demonstraram claramente a necessidade de realização das obras que 

haviam sido propostas pelo governo do Estado para a contenção da erosão da 

Coroa do Meio, indicando porém que essas obras - que consistiam basicamente no 

reforço do enrocamento e construção de espigões transversais na margem fluvial 

da Coroa do Meio e na construção/ampliação do molhe da Atalaia Nova - 

causariam, como efetivamente ocorreu, reflexos indesejáveis na morfologia do 

litoral sul, especialmente nos perfis das praias dos Artistas e Atalaia Velha. 

Nessas praias já está ocorrendo uma recessão da linha de costa devido ao corte no 

suprimento de sedimentos normalmente carreados pela deriva litorânea, 

predominante em direção ao sul, e a remoção da areia ali depositada, resultando o 

balanço final em um forte processo erosivo. No estudo, a maior taxa de retração foi 

estimada, durante os primeiros cinco anos, em 10 m/ano, devendo aumentar após 

esse prazo. 

O corte no suprimento de areia se deve à construção do molhe no Pontal de 

Própria, na margem esquerda, que passou a reter os sedimentos transportados 

pela deriva litorânea, resultando no acréscimo verificado nos terrenos da Atalaia 

Nova após sua implantação. 

Nos modelos matemáticos, pouca ou nenhuma diferença na evolução das praias ao 

norte da foz foi verificada, se comparados os molhes do Pontal de Própria com 

1.200 m, como inicialmente previsto, e 1.800 m, como sugerido posteriormente. 

Isto se deve ao fato de que ambos barram efetivamente os sedimentos que vêm do 

norte, estabilizando a praia da Atalaia Nova num ângulo de 31º com o norte 

verdadeiro. 

Esses modelos também indicaram que o molhe do Pontal de Própria deve ter o 

menor comprimento possível, para não afetar drasticamente o suprimento de areia 

para as praias do litoral sul, razão pela qual deverá ser mantida a extensão atual 

(850 metros). 

O processo erosivo da Coroa do Meio instalou-se imediatamente após a implantação 

das obras de urbanização, na década de 1980, após a execução de algumas obras 

emergenciais, em 1987 a empresa HIDROSERVICE LTDA. propôs, com base em 

estudos de engenharia, como solução para o problema o revestimento da margem 

da Coroa do Meio e a construção de um molhe sobre o chamado Banco Norte, no 

Pontal de Própria. O projeto executivo do molhe recomendava, entre outras 

providências, que o molhe tivesse a direção de 152º com o norte verdadeiro. 
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A modelagem matemática realizada pela DHI (1991) revelou que a erosão da praia 

da Atalaia Velha poderia ser antecipada se o molhe fosse ampliado para 1.200 m. 

As incertezas do projeto levaram a uma revisão e atualização dos estudos 

(PLANAVE, 2000). 

A construção do molhe foi iniciada em 1990 e prosseguiu de forma intermitente, 

tendo sido interrompida em setembro de 1991, quando a extensão alcançava 580 

m desde o início do molhe e os primeiros 500 m de proteção marginal da praia da 

Atalaia Nova. A interrupção propiciou a formação de extenso banco arenoso, com a 

respectiva coroa, a sotamar do trecho construído, no estuário do rio Sergipe, o que 

causou a amplificação dos efeitos erosivos na margem da Coroa do Meio. 

A formação de uma coroa ao sul do molhe já fora prevista na modelagem anterior, 

porém com a interrupção da obra em 1991 e o notável efeito do transpasse da 

areia sobre o molhe, pela ação do vento, a formação da coroa ocorreu bem mais 

próxima da margem e em prazo bem mais curto. 

O estudo do transporte litorâneo e da evolução da linha de costa ao norte da foz do 

rio abrangeu as praias da Costa e da Atalaia Nova. Diversas simulações (ver 

Figuras 1 e 2, abaixo) foram desenvolvidas para um trecho total de 24 km, sob a 

denominação geral de praia de Santa Isabel, todas prevendo o que de fato ocorreu: 

o molhe provocou o engordamento da praia da Atalaia Nova, e devido a esse 

acréscimo o efeito bloqueador do molhe diminuiu consideravelmente, ocorrendo um 

significativo transpasse sedimentar pelo cabeço da estrutura. 

Percebe-se assim que a fisiografia da atual praia de Atalaia Nova não constitui uma 

paisagem natural, pois resultou de uma intervenção antrópica ocorrida há menos 

de duas décadas (a partir de 1990): a implantação de um molhe rochoso no Pontal 

de Própria, construído como parte de um conjunto de obras projetadas para conter 

os processos erosivos verificados na Coroa do Meio, na margem oposta do rio 

Sergipe, e estabilizar sua foz. 

Trata-se, portanto, de terrenos acrescidos ao continente devido ao bloqueio dos 

sedimentos que são transportados para o sul pelas correntes de deriva litorânea, 

em um resultado já previsto na fase de projeto das obras, que resultou na 

deposição a barlamar de um amplo lençol de areias litorâneas, caracterizado pela 

presença de montículos vegetados e algumas dunas de sombra de formação muito 

recente e efêmera. 
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Figura 1: Evolução da linha de costa no Pontal de Própria (1990/92). Comprimento do molhe = 850 m). 

Fonte: PLANAVE, 2000. 

 

 

 

 

Figura 2: Evolução da costa no Pontal de Própria (período superior a 10 anos). Comprimento do molhe = 

850 m. Fonte: PLANAVE, 2000. 
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Recursos Hídricos 

 

O município de Barra dos Coqueiros compõe-se em sua totalidade pelo domínio 

hidrogeológico das Formações Superficiais Cenozóicas. Insere-se na bacia 

hidrográfica do rio Sergipe e tem como principais tributários de drenagem os rios 

Pomonga e Sergipe. 

Sua Formação Superficial Cenozóica constitui-se de pacotes de rochas sedimentares 

que recobrem as rochas mais antigas das Bacias Sedimentares, da Faixa de 

Dobramentos Sergipana e do Embasamento Gnáissico. Em termos hidrogeológicos, 

tem um comportamento de “aquífero granular”, caracterizado por possuir uma 

porosidade primária e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade. 

Características que lhe confere, no geral, excelentes condições de armazenamento 

e fornecimento d’água. Na área do município este domínio está representado por 

depósitos eólicos litorâneos, terraços marinhos e depósitos de pântanos e mangues 

que, a depender da espessura e da razão areia/argila das suas litologias, pode 

produzir vazões significativas.  

O rio Sergipe, com 145 km de extensão, nasce na Serra Negra, no noroeste de 

Sergipe, nas proximidades da fronteira com o Estado da Bahia. Deságua no Oceano 

Atlântico, tendo a capital do Estado, Aracaju, na sua margem direita e a cidade de 

Barra dos Coqueiros na sua margem esquerda, ambas praticamente na foz do rio. 

A área da Bacia Hidrográfica do rio Sergipe é de 3.673 km2, que corresponde a 

16,7% do território estadual, abrangendo parte do sertão e do litoral sergipano e 

passando pela região do agreste. A região estuarina do rio Sergipe é muito extensa 

e atinge a cidade de Riachuelo, quase na confluência do rio Jacarecica, a cerca de 

40 km da foz. Seus principais afluentes são: a margem direita, os rios Jacarecica, 

Cotinguiba, Sal e Poxim e à margem esquerda, os rios Ganhamoroba, Parnamirim e 

o Pomonga. 

O canal do rio Pomonga tem 34 km de extensão, com regime perene em todo o seu 

percurso, desempenha função importante de ligação da Bacia do Rio Sergipe, 

próximo a sua foz, à Bacia do rio Japaratuba, originando o município de Barra dos 

Coqueiros, comumente conhecido por Ilha de Santa Luzia. 
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Segundo Day (1989), um ecossistema estuarino é uma reentrância costeira 

profunda com uma comunicação restrita com o mar e que permanece aberta pelo 

menos intermitentemente. O ecossistema estuarino pode ser subdividido em três 

regiões: a) Uma zona de maré fluvial, caracterizada pela ausência de salinidade, 

mas sujeita ao efeito das marés; b) Uma zona de mistura, o estuário propriamente 

dito, caracterizado pela mistura de massas de água e pela existência de fortes 

gradientes, físicos, químicos e biológicos entre a zona de maré fluvial e a 

embocadura de um rio ou de um delta na baixa-mar; c) Uma zona de turbidez no 

mar aberto, junto da costa, entre a zona de mistura e a extremidade da pluma de 

maré no pico da baixa-mar. 

A maioria dos estuários brasileiros aponta para um mesmo problema: a poluição 

ocasionada, sobretudo pelo lançamento de efluentes industriais e esgotos 

domésticos. Com seus afluentes, o rio Sergipe vem sofrendo há anos com o 

descarte de agentes poluidores. Nas adjacências da foz, há uma enorme 

contaminação do estuário, principalmente pelo esgoto doméstico proveniente da 

Grande Aracaju.  

A área onde será construída a orla da Atalaia Nova é uma região estuarina que 

sofre grande influência das marés, fazendo com que o fluxo de suas águas sejam 

determinadas pela ação das mesmas. 

Na extensão onde será implantado o empreendimento da orla, a utilização da água 

está relacionada principalmente as atividades de pesca, turismo e transporte 

aquático. 

 

5.2 Aspectos do Meio Biológico 

 

Histórico de Proteção Legal 

 

Os debates realizados no âmbito da administração federal no que se refere ao meio 

ambiente, mais precisamente pelos órgãos e comissões federais, a respeito da 

Zona Costeira brasileira foram intensificados no final da década de oitenta e início 

dos anos noventa.  Tais eventos foram naturalmente impulsionados pelo grande 

valor que este conjunto de ecossistemas de alta relevância ambiental tem para o 

País. 
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Sua diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com 

interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, 

atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na 

Constituição brasileira como área de patrimônio nacional. 

Em decorrência da necessidade de preservação e utilização racional dos recursos 

desse ambiente em especial, o Governo Brasileiro elaborou um planejamento 

integrado visando o ordenamento da ocupação dos espaços litorâneos. Para tanto, 

concebeu e implantou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC. O PNGC 

foi constituído pela Lei 7.661, de 16/05/88, cujos detalhamentos e 

operacionalização foram objeto da Resolução no 01/90 da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM), de 21/11/90, aprovada após audiência do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

O referido Plano objetiva o estabelecimento de normas gerais visando à gestão 

ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases para a formulação de 

políticas, planos e programas estaduais e municipais. Para tanto, objetiva em linhas 

gerais a promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos 

espaços costeiros, bem como estabelecer processos de gestão, de forma integrada, 

descentralizada e participativa, das atividades sócio-econômicas na Zona Costeira. 

De forma a viabilizar a atuação das três esferas governamentais, o Plano lança mão 

do disposto na Constituição Federal e na Lei no 7.661/88, distribuindo as 

responsabilidades concernentes à execução das ações previstas no PNGC na esfera 

Federal, através do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal (MMA), atuando como órgão coordenador e implementador. No 

âmbito Estadual, atua na esfera de suas competências e nas áreas de sua 

jurisdição, planejando e executando suas atividades de Gerenciamento Costeiro em 

articulação intergovernamental, com os municípios e com a sociedade. E 

finalmente, no campo Municipal, observadas às normas e os padrões federais e 

estaduais, planeja e executa suas atividades de Gerenciamento Costeiro em 

articulação intergovernamental e com a sociedade. 

Na área estudada, encontra-se uma faixa remanescente de um habitat do 

ecossistema costeiro, as dunas móveis. Tal ambiente natural tem sua proteção 

prevista na legislação brasileira qualificada como Área de Preservação Permanente 

conforme resolução n. 303/2002 do CONAMA e como espaços territoriais 

especialmente protegidos previstos no Projeto de Lei n. 1.197/2003.  
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Esta lei em seu Art. 4º defende que a construção de vias de transporte, a 

implantação de quaisquer planos ou projetos de uso e ocupação do solo, tais como 

loteamentos, desmembramentos, condomínios, empreendimentos turísticos e de 

veraneio, extração de recursos minerais, aproveitamento de recursos naturais 

efetiva ou potencialmente causadores de impacto ambiental nas áreas 

mencionadas, estão sujeitos a processo de licenciamento ambiental, perante um ou 

mais órgãos competentes, na forma prevista nas normas pertinentes. 

Ainda no âmbito legal na esfera municipal, o Plano Diretor Sustentável Participativo 

de Barra dos Coqueiros, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

do município, prevê uma Zona Residencial de Expansão Urbana (ZRE) de 

predominância residencial, destinada a empreendimentos de urbanização para 

alocação das demandas de futuras populações.  

O artigo 75, do referido Plano, reitera a possibilidade de construção, reconstrução, 

acréscimo, reforma ou modificação, somente podendo ser executada nas áreas 

urbanas e de expansão urbana do município mediante aprovação do respectivo 

projeto e consequente licença para construção. 

 

Metodologia 

 

Para o levantamento de dados do meio biológico foi estabelecido um transecto, 

tendo como base a Carta da Cobertura Vegetal e Uso do Solo feita por foto 

interpretação de fotografias aéreas de escala 1:25.000 (SEPLAN,1986). A área foi 

percorrida pela equipe técnica responsável tendo em vista o levantamento de dados 

quantitativos da vegetação remanescente e da fauna associada do ambiente 

costeiro na área de influência. 
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Vegetação 

 

Flora 

 

Para identificação das formações vegetais existente em cada remanescente 

detectado ao longo do transecto, foi realizado o georeferenciamento e 

documentação fotográfica dos aspectos encontrados. 

A identificação botânica das espécies citadas pelos nativos foi confirmada em 

estudos, outrora relatada em pesquisas similares e também realizada pela mesma 

equipe técnica responsável pelo estudo em questão. 

 

Fauna 

 

Fauna Terrestre 

Os dados gerais sobre a fauna local foram obtidos a partir de conhecimento prévio 

extraído da literatura, através de entrevistas informais e aleatórias com os 

moradores dos arredores da área de influência do empreendimento ou de contatos 

fortuitos, quando se percorria a área no período entre 09 de abril e 07 de maio de 

2009. 

As aves, por serem mais ativas e abundantes, foram mais facilmente visualizadas 

em campo. As espécies visualizadas foram fotografadas e identificadas em seguida 

com o auxilio de conhecedores da fauna local e confirmadas por dados do Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos – CBRO (2009). 

 

Fauna Aquática 

 

Para o levantamento das espécies aquáticas do estuário do rio Sergipe, foram 

realizados levantamento na literatura e entrevistas com pescadores da região. Os 

dados, em seguida, foram confrontados, sendo a resultante apresentado a seguir. 
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Foto 1: Pescador local fornecendo dados em entrevista realizada por membro da equipe técnica. 

 

Resultados 

 

Fitofisionomias 

 

Para a área de influência do empreendimento foram identificadas, conforme a Carta 

da Cobertura Vegetal e Uso e Ocupação do Solo, as seguintes fitofisionomias: 

 

Sítios – Esta forma de uso do solo é tradicional na área sendo meio de vida de 

algumas famílias da região. As culturas permanentes mais frequentes são as de 

coco da baia, banana, manga, goiaba, caju e mamão. 

Manguezal – Presente na área de influência direta, próximo ao antigo Hidroviário, 

onde foi drasticamente substituído pela ocupação humana, na invasão Atalainha, 

resistindo apenas por um pequeno resquício onde se percebe os gêneros 

Rhizophora, Laguncularia e Avicennia, e na área de influência indireta na margem 

do rio Sergipe pertencente ao município de Barra dos Coqueiros.  

Apicum – Também denominada de planície hiper-salina. Presente apenas na área 

de influência indireta apresentando baixa diversidade florística, isso se deve ao fato 

de deter altas contrações salinas. Em apicuns com solos de textura rica em argila 

há formação de tapetes constituídos pela espécie Batis marítima, e nos solos de 

textura arenosa são comuns às espécies halófilas da restinga. 
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Restinga – No que tange a área de influência direta do empreendimento esta 

fisionomia encontra-se descaracterizada pela ocupação humana ao longo dos anos 

restando apenas um pequeno cordão de duna com altura máxima de 5 metros. 

 

Flora 

 

A lista florística relacionada nas Tabelas 1 e 2, apresenta os espécimes coletados na 

área de influência direta. Nestes fragmentos não foi verificada nenhuma das 

espécies constantes na lista oficial de espécies da flora brasileira ameaçada de 

extinção (Portaria nº. 37-N, de 3 de abril de 1992). Portanto, estão em 

conformidade com o Decreto Legislativo nº. 54, de 24/06/75, que considera as 

espécies da fauna e da flora selvagem, de valor estético, científico, cultural, 

recreativo e econômico, protegidas contra a exploração econômica pelo comércio 

internacional. 

Segundo Fontes (1999), a estrutura do manguezal predominante no estuário do rio 

Sergipe é a de bosque ribeirinho, ocupando área de 54,96 km², constituído pelas 

espécies Rhizophora mangle, de maior desenvolvimento na margem estuarina com 

declive suave dos rios, Laguncularia racemosa e Avicennia germinans, melhores 

adaptadas onde os sedimentos são mais arenosos e com menor frequência de 

inundação pelas marés. 

 

Tabela 1: Espécies de mangue encontradas nas áreas de influência direta e indireta do empreendimento. 
 

Espécie Família Nome Vulgar 

Avicenia germinans AVICENIACEAE Mangue Siriba 

Conocarpus erectus COMBRETACEA Mangue de botão 

Laguncularia racemosa COMBRETACEAE Mangue Branco 

Rhizophora mangle RHIZOPHORACEAE Mangue Vermelho 
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Tabela 2: Espécies de restinga e exóticas presentes na área de influencia direta e indireta do 

empreendimento 

Espécie Família Nome Vulgar 

Anacardium occidentale ANACARDIACEAE Cajueiro 

Hancornia speciosa APOCYNACEAE Mangabeira 

Achmaea lingulata BROMELIACEAE Garvatá 

Cereus fernambucensis CACTACEAE Mandacaru 

Pilosocereus piauiensis CACTACEAE Facheiro 

Inga sp. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

Ingá 

Psidium guajava MIRTÁCEAS Goiabeira 

Mangifera indica ANACARDIACEAE Mangueira 

Carica papaya. CARICACEAE Mamoeiro 

 

Vale ressaltar que as áreas de apicum estão restritas ao manguezal do rio Sergipe 

na área de influência indireta do empreendimento. 

 

Fauna 

 

Vertebrados 

 

A lista nacional de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, divulgada 

em 23 de maio de 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o IBAMA, 

representa importante instrumento de conservação da biodiversidade pertencente 

ao governo brasileiro. Nele são apontadas as espécies ameaçadas quanto à sua 

existência. 

Na área abrangida pelo estudo não foi verificada nenhuma espécie presente na lista 

oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção ou que se enquadre ao Decreto 

Legislativo nº. 54, de 24/06/75. Ressalva-se, neste sentido, que a área do 

empreendimento não representa uma problemática, haja vista apresentar-se 

notoriamente descaracterizada pelo alto grau de interferência antrópica causada 

pela ocupação urbana que substitui a vegetação nativa, habitat natural das 

espécies autóctones da região.   
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Baseado em informações de moradores do Povoado de Atalaia Nova, a redução das 

formações vegetais nativas contribuiu para que muitas espécies animais, que 

ocorriam abundantemente, atualmente sejam vistas raramente ou até mesmo 

desaparecessem da área.  

Os mamíferos ainda existentes e citados para a área foram: raposa (Cerdocyon 

thous), tatu-peba (Euphractus sexcinctus), guaxinim (Procyon cancrivorus), sagui 

(Callithrix jacchus), saruê (Didelphis albiventris), preá (Cavia aperea) e outros 

pequenos roedores silvestres (Orizomys spp.) e domésticos (Mus musculus; Rattus 

spp.). Além de diversas espécies de morcegos frugívoros (Glossophaga spp.) e 

insetívoros (Molossus spp. e Myiotis spp.). Também ocorre em todo o estuário do 

Rio Sergipe o boto, Sotalia fluviatilis, o qual, sazonalmente, pode ser observado no 

local. 

Encontra-se com relativa facilidade na área alguns anfíbios, assim como alguns 

répteis como lagartos e serpentes. Desses grupos animais, algumas espécies mais 

comuns foram registradas em campo, como o sapo (Bufo granuloides), sapo-cururu 

(Bufo paracnemis), jia (Leptodactylus labyrinthicus), teiú (Tupinambis teguixim), 

camaleão (Iguana iguana), lagartos-verdes (Ameiva ameiva e Cnemidophorus sp.), 

lagartixa (Tropidurus hispidus) e algumas serpentes opistóglifas não identificadas. 

Foi mencionada a ocorrência da serpente peçonhenta do gênero Micrurus sp., 

vulgarmente chamada de cobra coral. 

Dentre as espécies de aves observadas destacam-se: bem-te-vis (Pitangus 

sulphuratus), sanhaços (Thraupis sayaca e T. palmarum), rolinha caldo-de-feijão 

(Columbina talpacoti), anuns (Guira guira e Crotophaga ani), gavião carijó (Buteo 

magnirostris), carcará (Polyborus plancus), gavião carrapateiro (Milvago 

chimachima). 

Uma espécie de falcão (Falco sparverius), corujinha de orelha (Otus  choliba), 

urubus (Coragips atratus, Cathartes aura, Cathartes burrovianus), quero-quero 

(Vanelus chilensis), jaçanã (Jacana jacana), martim pescador (Ceryle torquata), 

martim-pescador-verde (Chloroceryle amazona), socó (Butorides striatus), garça 

(Egretta thula), garça-azul (Florida caerulea), garça-grande (Casmerodius alba). 
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Além destas, a presença de espécies migratórias no litoral sergipano merecem 

destaque. Porquanto utilizam os manguezais e margens lamacentas de todo o 

estuário do Rio Sergipe como área de alimentação e descanso durante a sua 

passagem pelo litoral brasileiro em meio à sua migração transequatorial. As aves 

deste grupo observadas no local foram os maçaricos: Charadrius collaris, C. 

semipalmatus, Arenaria interpres, Tringa melanoleuca, T. flavipes, Calidris alba, 

Calidris sp. e Actitis macularia. 

 

 

Foto 2: Exemplares de quero-quero (Vanelus chilensis) forrageando nas gramineas – Trecho V. 

 

Fauna Aquática 

 

Fauna Bentônica e Nectônica 

 

Estudos sobre a macrofauna bentônica foram realizados por Santos (1978) e Couto 

(1996). A primeira autora estudou o estuário em três áreas, dividido em função do 

gradiente de salinidade, até 32 km acima da foz e registrou a ocorrência de 

representantes dos filos Porifera, Cnidaria, Nemertinea, Mollusca, Annelida, 

Arthropoda, Sipuncula, Phoronida, Briozoa, Echinodermata e Chordata. 
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A segunda autora investigou-o a partir de uma distância de 38 km da 

desembocadura do estuário, com pequena influência salina. Os resultados 

apresentados Tabela 3 demonstraram que a macrofauna era composta por 

indivíduos pertencentes aos Filos Platyhelminthes, Nemertea, Nematoda, Annelida, 

Sipuncula, Arthropoda, Mollusca e Chordata. Houve predomínio de Nematoda, 

seguido pelos Oligochaeta e Polychaeta. 

 

Tabela 3: Principais grupos taxonômicos da fauna bentônica no rio Sergipe. 
 

CRUSTÁCEOS MOLUSCOS POLIQUETAS 

Alpheus sp  

Alpheus 
intrinsecus 

Alpheus armillatus   

Alpheidae n.i. 

E. oplophoroides  

F.paulensis 

Litopenaeus 
schimitti 

Lysmata 
wurdemanni  

Macrobrachium sp  

M. acanthurus 

N. schimitt 

Palaemon  
northropi 

Penaeus subtilis 

Penaeus notialis 

Penaeus schmitti 

Sycionia dorsalis 

T. constrictus 

X. kroyeri 

 

Dardanus sp 

Clibanarius sp  

 

Callinectes 
sapidus 

Callinectes sp  

Callinectes danae  

Portunus sp  

 

Balanus sp 

Euraphia 
rizophoreae 

Anomalocardia 
brasiliana 

Crassostrea 
rhizophoraea 

Mytella charruana 

Mytella guyanensis 

Ostrea equestris 

Tagelus plebeius 

 

Anachis sp 

Anachis sparsa  

Bittium varium 

Calyptraea centralis 

Diadora sp 

Littorina angulifera 

Littorina ziczac   

Neritina virginica  

Olivella defiorei  

Pugilina morio 

 

Arabela iricolor  

Capitella capitata 

Goniada sp  

Heteromastus  
sililis 

Heteromastus  
filiforms Nothria sp  

Laeonereis acuta  

Notomastus  
latericeus 

Notomastus 
hemipodus 

Notomastus sp 

Paraonis sp  

Polydora socialis 

Sigambra grubii  

Hesionidae não 
identificado* 

Nereididae não 
identificado 

Eunicidae não 
identificado  

Magelonidae não 
identificado 

Capitellidae não 
identificado 
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Quanto ao estudo da megafauna bêntica, destacam-se dois trabalhos. O primeiro 

foi realizado por Menezes (1984), cujo objetivo foi determinar a distribuição e 

abundância de camarões ao longo do estuário, em diferentes épocas do ano. 

Foram encontradas treze espécies: Penaeus subtilis, Penaeus notialis, Penaeus 

schmitti, Trachypenaeus constrictus, Xiphopenaeus kroyeri, Sycionia dorsalis, 

Nematopalaemon schimitti,Palaemon northropi, Alpheus intrinsecus, Alpheus 

armillatus,  Exhippolysmata oplophoroides,  Lysmata wurdemanni e Macrobrachium 

acanthurus, além de jovens peneídeos não identificados. 

O segundo foi realizado por Guimarães (1996) e objetivou relacionar a composição 

de animais relacionando-a aos parâmetros ambientais encontrados. Foram 

identificados 1.605 indivíduos pertencentes a 19 grupos taxonômicos.  

Os camarões de água doce Macrobrachium acanthurus e Macrobrachium sp 

(indivíduos jovens), os siris Callinectes sapidus, Callinectes sp (indivíduos jovens), 

os aratus (Goniopsis cruentata), guaiamu (Cardisoma guanhumi), caranguejo-uça 

(Ucides cordatus) e o camarão de água salgada Penaeus schmitti, foram os animais 

mais abundantes. 

Os crustáceos são utilizados como alimento de humanos, especialmente os siris e 

camarões, que se destacam na culinária regional ou servem de alimento para os 

peixes em seu ambiente natural e também são utilizados como isca para a arte da 

pesca. Os crustáceos decápodos Fotos 3 e 4 e isópodos Foto 5 também foram 

visualizados nas oportunidades de visitas aos habitats. 
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Foto 3: Aratu (Goniopsis cruentata), manguezal antropizado do rio Sergipe – Atalaia Nova. 

 

 

 

 
Foto 4: Maria Farinha (Ocypode sp.), praia de Atalaia Nova. 
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Foto 5: Isópodes nas rochas que compõe o Molhe da praia de Atalaia Nova. 

 

Ictiofauna 

 

A ictiofauna do rio Sergipe foi investigada por Alcântara (1989; 1996) e Farias 

(2004). Foram encontradas 114 espécies de peixes ósseos e 4 espécies de raias, 

distribuídas em 46 famílias. As famílias Sciaenidae, Ariidae, Cynoglossidade, 

Gerreidae, Soleidae e Pristigasteridae foram as mais abundantes em número de 

indivíduos. 

A composição da ictiofauna do rio Sergipe, quanto à sua origem ecológica e 

composição taxonômica ao nível de famílias, está de acordo com o que se encontra 

nos ambientes costeiros tropicais, onde são encontrados animais de origem 

marinha Tabela 4 e água doce Tabela 5. Embora com pequenas variações, é 

comum encontrarmos representantes das famílias Characidae, Erythrinidae, 

Cichlidae, Gerreidae, Centropomidae e Mugilidae. 
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Tabela 4: Espécies de origem marinha encontradas no rio Sergipe. 
 

FAMILIA ESPÉCIE 

Acanthuridae Acanthurus coeroleus 

Achirus declivis 

Achirus lineatus 

Trinectes microphthalmus 
Achiridae 

Trinectes peulistanus 

Antennariidae Antennarius striatus 

Atherinidae Atherinella  brasiliensis  

Arius grandicassis 

Arius herzbergii  

Bagre bagre  

Cathorops spixii 

Ariidae 

Sciadeichthys luniscutis  

Amphichthys cryptocentrus 
Batrachoididae 

Thalassophryne nattereri  

Belonidae  Strongylura marina  

Caranx hippos  

Caranx latus  

Chloroscombrus chrysurus 

Hemicaranx amblyrhyncus 

Oligoplites saurus  

Oligoplites palometa  

Oligoplites saurus 

Selene vômer  

Carangidae 

Selene setapinnis 

Centropomus parallelus  
Centropomidae 

Centropomus undecimalis 

Chirocentrodon bleekerianus 

Odontognathus mucronatus 

Harengula jaguana 

Opisthonema oglinum 

Clupeidae 

Rhinosardinia  bahiensis 

Symphurus plagusia 
Cynoglossidae 

Symphurus sp 

Dactylopteridae Dactylopterus volitans 

Dasyatidae Dasyatis guttata  

 

a b 
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Continuação... 

FAMILIA ESPÉCIE 

Diodontidae Chylomicterus antillarum  

Eleotridae Erotelis smaragdus 

Elopidae Elops saurus  

Anchoa januaria 

Anchoa spinifera 

Anchovia clupeoides  

Anchoviella brevirostris 

Anchoviella lepidentostole  

Cetengraulis edentulus 

Engraulidae 

Lycengraulis grossidens 

Ephippidae Chaetodipterus faber  

Exocoetidae Hyporhamphus roberti  

Diapterus olisthostomus  

Diapterus rhombeus  

Eugerres brasilianus  

Eucinostomus gula 

Eucinostomus melanopterus 

Gerreidae 

Eugerres brasilianus 

Bathygobius soporator  

Ctenogobius  smaragdus  

Evorthodus lyricus 

Gobioides broussonetti 

Gobionellus oceanicus 

Gobionellus stomatus 

Guavina guavina 

Gobiidae 

Microgogius meeki 

Gymnuridae Gymnura micrura 

Conodon nobilis 

Genyatremus luteus  

Pomadasys corvinaeformes 

Pomadasys croco 

Haemulidae 

Pomadasys ramosus 
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Continuação... 
 

FAMILIA ESPÉCIE 

Hemiramphidae Hyporhamphus roberti roberti 

Lutjanus analis 

Lutjanus cyanopterus 

Lutjanus jocu 
Lutjanidae 

Lutjanus synagris 

Lobotidae Lobotes surinamensis  

Megalopidae  Megalops atlanticus  

Mugi curema 

Mugil liza Mugilidae 

Mugil trichodon 

Muraenidae Gymnotorax ocellatus  

Muraenesocidae Cynoponticus savanna  

Narcinidae Narcine brasiliensis 

Ogcocephalus  notatus 
Ogcocephalidae 

Ogcocephalus vespertilio  

Echiophis intertinctus 

Myrophis punctatus Ophichthidae 

Ophichthus cylindroideus 

Citharichthys abbotti 

Citharichthys spilopterus  Paralichthyidae 

Etropus crossotus 

Polynemidae Polydactylus virginicus  

Pristigasteridae Pellona harroweri 

Rhinobatidae Rhinobatos percellens 

Bairdiella ronchus 

Cynoscion acoupa  

Cynoscion leiarchus  

Cynoscion  

microlepidotus  

Larimus breviceps 

Macrodon ancylodon 

Sciaenidae 

Micropogonias furnieri  
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Continuação... 

Menticirrhus 

 americanus  

Nebris microps 

Paralonchurus 

 brasiliensis  

Stellifer brasiliensis 

Stellifer naso 

Stellifer rastrifer  

Sciaenidae 

Stellifer stellifer 

Scombridae Scomberomorus sp 

Scorpaenidae Scorpaena plumieri  

Diplectrum radiale  

Epinephelus itajara Serranidae 

Rypticus saponaceus 

Stromateidae Peprilus paru 

Syngnathidae Hippocampus reidi  

Colomesus psittacus  

Lagocephalus  laevigatus Tetraodontidae 

Sphoeroides testudineus  

Trichiuridae Trichiurus lepturus  

Triglidae Prionotus punctatus 

 
Tabela 5: Espécies de água doce encontradas no rio Sergipe. 

 
FAMÍLIA 

 
NOME CIENTÍFICO 

Astyanax bimaculatus 

Moenkausia costae Characidae 

Astyanax fasciatus  

Tilapia nilotica 

Geophagus brasiliensis 

Astronotus ocellatus 
Cichlidae 

Cichlasoma facetum 

Poeciliidae Poecilia vivipara 

Erythrinidae Hoplias malabaricus 

Eleotrididade Dormitator maculatus 
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Foto 6: Algumas espécies encontradas no rio Sergipe. 

 

Peculiaridades do Ecossistema 

 

Dunas 

A interação entre o mar, o vento, a areia e a vegetação resulta na formação de um 

habitat presente em praias arenosas denominado dunas costeiras. Este ambiente 

apresenta uma fauna escassa, devido a altas taxas de salinidade, baixas taxas de 

umidade, instabilidade térmica; sendo assim, poucos animais são adaptados a ele. 
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Nas dunas há uma vegetação nativa, composta principalmente por gramíneas e 

plantas rasteiras que desempenham importante papel na formação e fixação das 

dunas. São plantas adaptadas às condições ambientais, com extremas quantidades 

de salinidade, e ao atrito dos grãos e movimentos de areia. 

Não obstante da realidade nacional, as praias arenosas em Sergipe, e em especial 

do local de estudo, vêm sofrendo uma crescente descaracterização em razão da 

ocupação desordenada e das diferentes formas de efluentes tanto de origem 

industrial quanto doméstica, o que tem levado a um sério comprometimento da sua 

balneabilidade, principalmente daquelas próximas a centros urbanos. O problema 

dos esgotos domésticos e do lixo são bastante sérios e exigem medidas imediatas. 

Além do lixo de origem local, há aquele lançado ao mar pelos navios e o de origem 

exógena transportado pelos rios. 

Também merecem destaque a crescente especulação imobiliária, a extração de 

areia das praias e dunas, e o crescimento explosivo e desordenado do turismo sem 

qualquer planejamento ambiental e investimentos em infra-estrutura, como por 

exemplo saneamento básico. 

A área em questão caracteriza-se atualmente por cobertura vegetal bastante 

escassa como consequência da ação antrópica, com a supressão da vegetação 

nativa que deu lugar a cultura do coco e, principalmente ao crescimento urbano 

desordenado que refletiu na remoção de grande parte da fisionomia de duna que 

existia no local. Como exemplo, destaca-se a presença de residências onde 

originalmente existia as formações dunares Foto 7. 

 
Foto 7: Residências ocupando local onde antes existiam formações dunares. Ao fundo, antiga estrada 

litorânea a ser revitalizada. 
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Identificação dos Impactos Ambientais 

 

Meio Biótico 

 

Na fase de Instalação estão previstos alguns impactos que pouco afetarão os 

ecossistemas terrestres, visto que a área já foi bastante impactada anteriormente 

pela ação antrópica de supressão da cobertura vegetal nativa para construção civil 

e espaço voltados para realização de eventos culturais. 

Na fase de Implementação estimam-se impactos ambientais irreversíveis 

decorrentes das edificações (vias, praças, canteiros, quadras, etc.), podendo 

destacar que haverá pouca repercussão em áreas adjacentes ao empreendimento, 

pois a área já apresenta impactos de alto grau relacionados à supressão da 

vegetação, e até mesmo remoção, em alguns lugares, do material de dunas pela 

comunidade. 

Durante parte da primeira fase e toda a segunda, destaca-se a emissão de 

partículas finas em decorrência do trafego de veículos de grande porte e pelo 

próprio transporte de material e pessoal. Tal interferência produzirá efeitos sobre a 

vegetação, através da redução da penetração de luz (redução da capacidade 

fotossintetizante) por sedimentação de partículas nas folhas afetando 

negativamente os estômatos, ou por interferência de partículas em suspensão na 

atmosfera. Com isso ocorrem alterações no crescimento e produção da plantas. 

 
5.3 Aspecto do Meio antrópico 

 
 
Meio Sócio-Econômico 
 
 

O meio sócio-econômico objetiva evidenciar os elementos que permeiam o meio 

antrópico que se encontram associados ao “Projeto de Urbanização da Orla de 

Atalaia Nova Trechos V, VI, VII e VIII”, pertencentes ao processo ADEMA nº 2008 – 

001328/TEC/LI – 0126. Consiste, portanto, em analisar as peculiaridades que 

caracterizam o município de Barra dos Coqueiros, tais como: população da área, 

contexto cultural, econômico, educacional, dentre outros tópicos que constituem as 

relações mais amplas e singulares que moldam a população e o local.  
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A pesquisa sócio-econômica contempla a Área de Influência Indireta (AII) e Área de 

Influência Direta (AID). A primeira indica os aspectos gerais do município. A 

segunda, AID, apresenta os elementos específicos que compõem o Projeto em 

pauta.  

 

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA: MUNICÍPIO DE BARRA DOS COQUEIROS 

 

Introdução 

 

O município de Barra dos Coqueiros, no século XVI, era conhecido como Barra do 

Cotinguiba. Traficantes de pau-brasil, nesta época, frequentavam o litoral, com o 

propósito de roubar suas riquezas naturais. Contudo, tal prática deixou de existir 

quando o governo português passou a controlar o território.  

Durante os primeiros anos de vida, o município se apresentou como capital da sede 

do governo da Capitania de Sergipe-Del-Rei, haja vista, São Cristovão ser de fato a 

capital. Outro aspecto interessante consiste da influência direta, do município de 

Aracaju na construção do município, em virtude da pequena distância entre eles. 

 

 

Foto 8: Igreja matriz de Santa Luzia. 
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As atividades ligadas à agricultura (coco-da-baía), a implantação de indústria de 

beneficiamento e as relações com o mercado externo foram às premissas que 

fizeram a população manifestar interesse em emancipar-se da capital.  

Barra dos Coqueiros se estabelece como distrito sede em 31 de janeiro de 1955, 

porém sua divisão territorial constituiu-se em 01 de julho de 1960. A trajetória de 

município passa com a mudança da Capela de Nossa Senhora dos Mares da Barra 

dos Coqueiros a categoria de freguesia, ratificada pela Resolução nº 1028, de 10 de 

maio de 1875.  

A Lei Estadual nº 525-A, de 25 de Novembro de 1953 delineou a categoria de 

município. Sua área territorial seria circunscrita a “Ilha dos Coqueiros”, com distrito 

na Comarca de Aracaju. 

O município se localiza no leste do Estado e ocupa uma área territorial de 87,9 km2. 

Limita-se a oeste com o município de Santo Amaro das Brotas, a noroeste com 

Aracaju e a norte com Pirambú.  

Possui clima predominante úmido e quente, com temperaturas que variam de 20ºC 

a 30ºC. Seu período chuvoso compreende de abril a junho. 

Compõem a paisagem natural do município rios, mangues e o Oceano Atlântico, 

com presença de terraços marinhos, cordões litorâneos e dunas.  Separa-se dos 

demais municípios por rios.  

Caso do rio Japaratuba que o separa de Pirambu; canal de Pomonga, de Santo 

Amaro das Brotas e rio Sergipe, de Aracaju. Ressalva-se que este cenário natural é 

fundamental para o turismo. 

Atualmente, percebe-se que as atividades imobiliárias (construção de condomínios, 

etc.) caracterizam os diversos espaços do município. 
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Foto 9: Prefeitura municipal de Barra dos Coqueiros. 

 

O município é de fácil acesso, seja pela ponte “Construtor João Alves”, lanchas 

apelidadas de “to to to” ou pelas rodovias BR-235, BR-101, SE-226 e SE-100. 

 

Meio Sócio-Econômico e Cultural 

 

1. População Humana  

 

A população do município, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, é de 19.218 habitantes. Outros dados estimam 19.994 até primeiro de 

julho de 2009, segundo IBGE/DPE/COPIS (Tabela 6). Sua densidade demográfica é 

de 245,13 hab/km2 e Índice de Desenvolvimento Humano – IDH de 0,676, 

considerado de médio desenvolvimento. 
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Tabela 6: População Residente por Faixa Etária e Sexo, 2009. 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

Menor 1                 211                 204                 415 

1 a 4                 838                 821              1,659 

5 a 9              1,059              1,037              2,096 

10 a 14              1,048                 975              2,023 

15 a 19              1,025                 967              1,992 

20 a 29              1,880              1,892              3,772 

30 a 39              1,456              1,638              3,094 

40 a 49              1,110              1,217              2,327 

50 a 59                 664                 690              1,354 

60 a 69                 300                 399                 699 

70 a 79                 163                 236                 399 

80 e +                   65                   99                 164 

Ignorada                     -                     -                     - 

Total              9,819             10,175             19,994 

Fonte: IBGE, Censos e Estimativas   

 

A renda per capita, em 2006, foi de R$ 11.114, distribuídos em uma população de 

21.562 habitantes. 

O gasto com pessoal de janeiro a dezembro de 2008 foi de R$ 13.057.251,00, 

distribuídos com pessoal ativo R$ 13.041.069,00 e inativos e pensionistas R$ 

16.182,00. No entanto, sua receita corrente líquida compreendeu R$ 

25.911.546,00. No período de referência: janeiro a dezembro 2008/bimestre 

novembro-dezembro, as receitas advindas de IPTU, ISS, ITBI, IPVA, dentre outras, 

totalizaram R$ 27.945.954,00. 

O município recebe da União, Fundo de Participação dos Municípios - FPM que 

reflete no desenvolvimento de políticas públicas, a partir da geração de renda para 

população. Em 2006, o município recebeu do Fundo de Participação dos Municípios 

a importância de R$ 6.092.830,72.  
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No entanto, de janeiro a julho de 2008, este valor contabilizava R$ 5.070.339,00. 

Outras atividades econômicas também contribuem para geração de renda e 

emprego: agropecuária, comércio (serviços) e trabalhos informais que surgem na 

própria esfera social. 

A área de serviços caracteriza-se pela presença de lojas, pousadas, hotéis, 

papelaria, lanchonete, supermercados, armazéns, feiras-livres, oficinas de reparos 

para veículos automotores, uma diversidade de serviços que proporciona a geração 

de emprego e renda.  

A presença do Terminal Portuário Inácio Barbosa, Porto de Barra dos Coqueiros, 

off-shore, contribui com o aspecto econômico à medida que movimenta 

diretamente o setor de cargas e descargas realizado por caminhões, ao tempo que 

gera nas mediações, pequenos serviços como armazéns e restaurantes. As 

principais mercadorias transportadas podem ser observadas na Tabela 7, em 

toneladas. 

 

Tabela 7: Principais mercadorias transportadas pelo Terminal Portuário. 
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Continuação... 

 

 

Segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, o Porto tem sua 

jurisdição compreendida da costa do Estado de Sergipe, desde a extremidade Norte 

da foz do rio Sergipe até a divisa do estado de Alagoas e a margem sergipana do 

trecho navegável do rio São Francisco. A ligação com Aracaju pode ser feita pelas 

BR-101/SE-226, num percurso de 52km, e pela travessia do rio Sergipe pela ponte 

Construtor João Alves. 

 

 

Foto 10: Terminal Portuário Inácio Barbosa 

 

No ano de 2007, o município de Barra dos Coqueiros apresentou em suas 

movimentações financeiras as seguintes cifras: operações de crédito R$ 

547.515,02; depósitos à vista do governo R$ 113.465,21; depósitos privados 

198.609,34; poupança R$1.109.508,26 e depósitos a prazo R$ 83.274,29. 

 Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=426692
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2. Organização Social 

 

O município de Barra dos Coqueiros tem como representante do Poder Executivo 

municipal, o prefeito Gilson dos Anjos Silva, integrante do partido Democratas 

(DEM). O Poder Legislativo conta com doze vereadores e o Poder Judiciário é 

representado por um juiz de direito. As três esferas contribuem para organização 

social municipal. Os vereadores são em número de nove. 

As organizações sociais funcionam como entidades que visam trabalhar em prol do 

interesse público, em forma de associações, fundações ou sociedades civis. 

Caracterizam-se por representar grupos sociais, com identidade própria, regidos 

por regulamentos nos quais disciplinam os direitos e obrigações inerentes as 

relações comuns a todos os afiliados.  

Existem no município: Associação de Moradores do Jatobá, Associação das 

Mulheres Unidas para o Progresso, Associação dos Canoeiros da Barra dos 

Coqueiros, Associação dos Pescadores da Barra dos Coqueiros; por outro lado, 

existem também os centros comunitários: Centro Comunitário da Barra dos 

Coqueiros, Centro Comunitário Sociocultural da Barra dos Coqueiros, Centro de 

Convivência da Mulher. 

As políticas públicas com foco na mulher passaram a integrar e contribuir com 

suporte e amparo ao segmento feminino: Casa Abrigo Professora Núbia Marques; 

Centro de Referência da Mulher em Aracaju e na Barra dos Coqueiros; Criação de 

duas Assessorias de Gênero no Estado: Aracaju e Barra dos Coqueiros.  

Outro trabalho significativo acontece no âmbito da Secretaria Municipal de Ação 

Social e Trabalho, juntamente com o Conselho Tutelar e dos Direitos da Criança e 

do Adolescente compreende investigações federal e internacional, sobre exploração 

sexual em crianças e adolescentes. 
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 Foto 11: Feira livre. 

 

A maior parte dos domicílios 85% localiza-se na zona urbana e apenas 15% na 

zona rural. Na zona urbana tem-se uma média de 4,0 pessoas por domicílio, 

enquanto que na zona rural, uma média de 4,2. Destes domicílios 78% são 

próprios; 12,5% são alugados; 5,2% são cedidos a familiares e amigos.  

O relatório de atividades de 2007, realizado pelo governo de Sergipe, faz referência 

às ações voltadas para as populações municipais. Neste caso, elaborou a criação de 

bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. 

Implementou-se também na organização social, o Atendimento em Meio Aberto que 

almeja aproximar o infrator da comunidade e do convívio familiar. Este direcionado 

ao adolescente que cometeu infrações ou se encontra em conflito com a lei. Para 

tal, conferências sobre o direito da criança e do adolescente são proferidas, tendo 

como temática os dilemas sociais enfrentados pelos adolescentes, familiares e 

comunidade em geral.  

A comunidade também participa de cursos de artesanato promovido pela Secretaria 

de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade Social – 

SETRAPIS. Nestes cursos privilegiam a criação de objetos de palha, corte e costura 

e boneca de pano.  Existem ainda atividades direcionadas para o folclore e as artes 

em geral. Destacam-se também os festejos juninos, com shows realizados em 

locais abertos. 
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A organização social, através da secretaria municipal da assistência, trabalho e 

desenvolvimento social, atua na proteção básica e proteção especial. Objetiva ação 

que possam dirimir os problemas diretos nas famílias mais necessitadas, em função 

do estado de pobreza, falta de perspectiva, enfim, fragilidades sócio-econômicas 

que colocam em risco os indivíduos de modo geral. 

O Centro de Referência da Assistência Social – CRAS faz triagem para definir as 

estratégias de encaminhamento para os problemas apresentados pela população 

em geral. O Centro atende, acolhe e entrevista pessoas, com a finalidade de 

encaminhar cada um dos indivíduos para o local onde poderá receber os devidos 

cuidados. Compõe-se de uma coordenação; dois psicólogos; um assistente social; 

dois estagiários; um auxiliar administrativo; um recepcionista; um gestor do 

Programa Bolsa Família; dois digitadores e um profissional da área de serviços 

gerais. 

Dentro dos programas de proteção especial, destacam-se: o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social – CREAS e Centro de Referência da Mulher. 

No âmbito da segurança e transporte, segundo informação da Superintendência 

Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, o órgão conta com um efetivo de 10 

funcionários, sob o comando do Sr. José Narcizo dos Santos Filho. A polícia 

rodoviária estadual também se faz presente com o Posto da Companhia, localizado 

na rodovia SE-449 e conta com 13 policiais que trabalham em blitz e atividades 

afins da área de trânsito. A delegacia de polícia civil tem em seu efetivo 24 

funcionários. Há também o Posto de Atendimento ao Cidadão - PAC da Atalaia 

Nova. 

No sentido da comunicação, as emissoras de rádio colaboram com a organização 

social direta ou indiretamente. No município existem as seguintes emissoras: Ilha 

Comunicação Ltda. - (Ilha FM); Rádio Jeremoabo FM Ltda., Sistema Sergipano de 

Rádio difusão Ltda. e Barra FM 87.9. 

Participam da mesma forma que as emissoras de rádio, os jornais. Como meio de 

comunicação de massa, retrata a realidade do cotidiano, discute e apresenta 

matérias relativas aos acontecimentos em diferentes cenários: esportivo, policial, 

meio ambiente, etc., ou seja, oferece publicidade sobre variados temas. No 

município existe ainda o Diário Brasileiro LTDA. - Jornal Internet. 
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A população conta com operadoras de celular e telecomunicação: VIVO S/A, 

MAXITEL – TIM, OI/TELEMAR - Telecomunicações de Sergipe S/A e EMBRATEL - 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.  

 

3. Saúde Pública, Saneamento e Infra-estrutura 

 

As políticas de saúde orientam os recursos humanos e financeiros para população a 

partir de serviços essenciais: epidemias, caso da dengue, por exemplo. Os serviços 

de atendimento à população devem ser ágeis e contemplem ações capazes de 

atingir o maior número de pessoas. No município, existem 09 estabelecimentos 

ambulatoriais, no entanto, apenas um tem condição de atender os casos de 

internamento. Os casos mais graves são encaminhados para o município de 

Aracaju. O Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia, conveniado ao Sistema Único de 

Saúde, conta com seis leitos e atua nas especialidades clínico geral e emergência. 

Existem programas de campanhas de vacinação infantil e idosos, programa de 

abordagem e tratamento de fumantes.  

O município de Barra dos Coqueiros é credenciado em Gestão Plena da Atenção 

Básica, e integra o Plano Diretor de Regionalização – PDR do Estado. Pertence à 

microrregião, cujo pólo é a capital do estado, Aracaju. Em termos operacionais, 

encontra-se apto a custear ações de média e alta complexidade.  

A Secretaria de Saúde tem programas, ações e serviços voltados para atenção 

básica que são intensificados a partir do Programa de Saúde da Família – PSF e 

Saúde Oral. Estes programas encontram-se associados à vigilância ambiental, 

sanitária e epidemiológica. O objetivo consiste em responder as questões 

relacionadas às políticas de saúde do município. Citamos alguns serviços, ações 

e/ou programas para o ano de 2009: Programa de Agentes Comunitários de Saúde,  

Programa de Saúde da Família, Programa de Saúde Oral, Controle e Tratamento da 

Tuberculose, Controle e tratamento da Hanseníase, Prevenção do Câncer do Colo 

Uterino e Mama, Plane - Planejamento Familiar, Controle e Tratamento das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis DSTs, Programa de Hipertensão Arterial, 

dentre outros. 
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A tabela 9 abaixo reflete os resultados obtidos no período de janeiro a março de 

2009. Segundo a secretaria de saúde os resultados refletem diretamente as: 

 

Tabela 9: Indicadores de Saúde de Janeiro a Março de 2009. 

 QUANTIDADE 

Gestantes Cadastradas 200

Gestantes < 20 anos 46

Hipertensos Acompanhados 1715

Diabéticos Diagnosticados e Acompanhados 454

Casos Diagnosticados e Acompanhados de Hanseníase 11

Casos Diagnosticados e Acompanhados de Tuberculose 04

  

Na área de infra-estrutura e saneamento básico, verifica-se que o abastecimento de 

água potável no município de Barra dos Coqueiros é realizado pela Companhia de 

Saneamento de Sergipe – DESO, que atende 83,08% da população. Os dados ou 

informações relativas à água no município de Barra dos Coqueiros foram obtidos no 

site da companhia de abastecimento. 

A qualidade da água consumida pela população, seu controle e distribuição seguem 

as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. A responsabilidade em manter as 

propriedades de potabilidade da água recai sobre distribuidora, governo municipal e 

estadual. Critérios técnicos normativos exigem que a água esteja em conformidade 

com os parâmetros de controle microbiológicos e físico-químicos. Ocorrem ainda 

vistorias, fiscalização e análises trimestrais e semestrais, concomitante a coletas e 

ações corretivas quando necessários. 

O processo consiste de captação, adução, estação de tratamento da água 

(desinfecção) e, por fim, distribuí-la para o consumo da população. Existem doze 

poços tubulares profundos, cada um com sua própria capacidade de produção, 

localizados em Barra dos Coqueiros, 7; Atalaia Nova, 3; Capoã, 1 e Jatobá, 1. Toda 

água é bombeada e transportada através de adutoras para as Estações de 

Tratamento (ETA). 
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A produção de resíduos domésticos, lixo orgânico ou inorgânico, causa prejuízos às 

populações e ao meio ambiente. É possível percebê-lo no mar, rios, lagoas e 

canais, comprometendo os ecossistemas. Os prejuízos aparecem em forma de 

doenças e dano, por exemplo, do lençol freático.  

A coleta de lixo municipal é feita todos os dias na área central do município. Na 

periferia, mais propriamente na zona rural, três dias/semana. Após serem 

compactados, os resíduos sólidos seguem para o lixão do município de Santo 

Amaro das Brotas. 

Estudo realizado por Rocha (2007) observou que na zona rural predomina a queima 

do lixo. Verificou também que os moradores costumam também destinar o lixo para 

rio, terreno baldio, sem considerar o impacto ambiental ou mesmo o 

comprometimento da saúde dos residentes locais, dentre outros malefícios que tais 

resíduos podem produzir. O autor recomenda a criação de consórcios com demais 

municípios, articulação entre iniciativa privada, ONG’s, e criação de indústrias de 

reciclagem. Ou seja, ações pró-ativas que possam garantir a minimização do lixo 

produzido e redução do impacto ambiental.  

 

4. Patrimônio Histórico e Cultural 

 

As praias compõem a beleza cênica e determinam os pontos turísticos do município.  

Destacam-se as praias de Atalaia Nova, da Costa, de Jatobá que, embora precisem 

se estruturar, para se tornarem mais convidativas, resguardam ainda aspectos da 

natureza do lugar.  

Outros elementos culturais podem ser observados na festa de Santa Luzia, cuja 

igreja localiza-se na sede do município, nas festas típicas como São João é Bom 

Demais, Encontro Cultural, Cavalgada e Ano Novo na Praia de Atalaia Nova. Caso 

do folclore onde se destacam grupos de reisado, zabumba e samba de coco ou 

figuras ilustres como Zé Sacristão. A culinária também reflete o traço cultural com 

frutos do mar, peixes, mariscos e pratos típicos.  

As festas como Carnaval e Coco Folia promovem o fluxo de visitantes às praias da 

região, animados por curtirem o litoral e os festejos embalados por trios-elétricos. 

Os eventos representam para economia do município, melhoria de renda no 

comércio local e nos pequenos serviços informais.  
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Em dezembro, comemora-se a festa da padroeira, Santa Luzia. As festas alusivas a 

santa congregam pessoas de municípios vizinhos com novenários, missas, 

batizados e a tradicional procissão, momento maior na liturgia católica. 

 

5. Uso e Ocupação do Solo 

 

O solo compõe-se de planície flúvio-marinha, caracterizado pela presença de praia, 

dunas, várzeas e mangues. A ocupação é marcada por atividades pecuárias, 

produção agrícola com predominância de vastos coqueirais, forte presença de sítios 

e fazendas, e investimentos na área imobiliária em franca expansão. A dinâmica 

imobiliária ganhou impulso com a construção da ponte que liga à capital.  

 

 

Foto 12: Terreno sendo preparado para construção de empreendimentos imobiliários. 

 

O uso e ocupação do solo compreende principalmente as atividade imobiliárias. 

Além dos estabelecimentos agropecuários com cultivo de lavoura permanente, e 

aqueles associados à criação de bovinos, suínos e avicultura. 
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Foto 13: Sítio à margem da estrada. 

 

6. Educação 

 

Existem cinco colégios públicos dos quais dois são estaduais Colégio Estadual Dr. 

Carlos Firpo e Escola Estadual Profº Jose Franklin. Os demais são da rede municipal 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Terezinha da A. Santos, Escola 

Municipal Profª Creuza Gomes dos Santos e Escola Municipal de Ensino 

Fundamental João Cruz. Dados fornecidos pela Secretaria Municipal da Educação 

quantificam as escolas municipais (7), educação infantil (6) e escolas estaduais (3).  

O município conta com 146 docentes no ensino fundamental: escola pública 

estadual, 54; escola pública municipal, 68 e privada 24. No ensino médio havia 27 

docentes. As escolas oferecem merenda escolar e transporte para os estudantes. 

Participaram do programa Brasil Alfabetizado, em 2006, 342 alfabetizandos que 

tem como proposta incentivar o ingresso de jovens e adultos, com forte apego as 

questões educacionais direcionadas à cidadania e promoção da inserção social. 
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Foto 14: Escola municipal João Cruz. 

 

Área de Influência Direta - Praia de Atalaia Nova, Barra dos Coqueiros – SE 

 

A execução do “Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova”, dar-se-á no 

município de Barra dos Coqueiros, Estado de Sergipe, e contempla uma série de 

obras (quadras de esporte, praças recreativas e de eventos, etc.) voltadas a 

revitalização da área. Com efeito, tais benfeitorias agregarão aos diversos espaços, 

melhoria na qualidade de vida para população em geral, incentivará o 

desenvolvimento sócio-econômico (geração de emprego e renda), aumentará o 

fluxo turístico e irá favorecer diretamente o município com obras de saneamento e 

infra-estrutura. O projeto de urbanização abrangerá desde a margem esquerda do 

rio Sergipe, sentido norte em relação à foz do rio, até parte da margem do Oceano 

Atlântico. 
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Foto 15: Área onde se localizará a praça de eventos, coordenadas 715.101,000 / 8.789.082,000 

 

 

 

Apreende-se que a população da área obtém sua renda a partir de atividades 

ligadas ao setor de serviços (bares, mercearias, etc.). Apesar de empregarem mão-

de-obra local, passam por dificuldades devido à falta de infra-estrutura, fato que 

compromete substancialmente o fluxo turístico na região. As festividades que 

marcam o calendário nacional e regional como Carnaval, Coco Folia e festa do 

padroeiro, por exemplo, também contribuem para geração de renda. Todos estes 

eventos somam-se à geração de receita direta para os munícipes, que deve 

aumentar com a efetiva criação do projeto de urbanização. Caso das casas de 

aluguéis e pousadas que passarão a ser utilizadas por um período maior, e não 

apenas quando ocorrem as festas supracitadas. 
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Foto 16: Sr. José dos Passos e o Sr. José dos Santos Cruz, proprietários de bar. Coordenadas 

715.061,658 / 8.789.202,623 

 

Segundo informação de proprietários de pousadas, existem várias na região, porém 

não há uma integração (parceria) entre elas e empresas de turismo. A falta de 

articulação faz com que o movimento seja praticamente inexpressivo, 

comprometendo diretamente a renda e a manutenção/geração de empregos. 

 

 
Foto 17: Jaílson Siqueira, proprietário da pousada Recanto do Sol. 

Coordenadas 715.199,460 / 8.789.255,400 
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Os proprietários de restaurante também enfrentam os mesmos problemas em seus 

pequenos empreendimentos. O sistema de logística, transportes em geral (barcos, 

lanchas e ônibus) precisa ser posto em prática, com o propósito de trazer o turista, 

mas é preciso qualificar melhor a mão-de-obra, investir em segurança pública e 

construir áreas de lazer.  

Alguns habitantes/nativos fazem da pesca de crustáceos e mariscos (camarão, siri, 

caranguejo, etc.) seu meio de subsistência. Para alguns, representa o único meio 

de renda juntamente com os recursos do Governo Federal como Bolsa Família. 

Interessante perceber que, mesmo aqueles que não possuem uma atividade de 

serviço, não deixam de observar que melhorias na área de infra-estrutura devem 

propiciar melhor organização do espaço. Daí o anseio da população em 

compreender a dimensão da obra da orla como uma realidade que atingirá a 

região, resgatando seu papel principal: a qualidade de vida da população e o fluxo 

de turistas, caso do Sr. José Jugurta Lima Franco. 

 

 
Foto 18: Sr. José Jugurta Lima Franco. 

Coordenadas 715.325,981 / 8.789.462,713 

 

A organização social da área de influência direta constitui-se de instituições sociais 

que aparecem nos movimentos religiosos, na política, nas atividades desportivas ou 

em instituições que visam assegurar à população segurança pública e cultural, 

dentre outras.  
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No município existem vários tipos de associações: Associação de Polícia Mirim, 

Organização Sócio Cultural Amigos do Turismo e do Meio Ambiente, Associação 

Comunitária, Associação de Moradores e Amigos da Capoã, Associação de Capoeira, 

que participam diretamente da vida do município.  

Como associações têm seus objetivos específicos, algumas lutam em defesa dos 

direitos sociais, outras se constituem como esportivas, culturais, recreação ou 

lazer, religiosa, enfim, cada uma trabalha em uma determinada atividade. O 

importante é a participação da comunidade, na busca por melhorias no bairro, na 

escola, nas diversas dimensões que moldam a vida do município.  

Na área de influência direta existem escolinha e clube de futebol. Em entrevista, o 

Sr. Adriano Marques Reis, conhecido popularmente como Tito, proprietário da 

escolinha de futebol local, informou que faz um trabalho pedagógico na escolinha, 

ajudando as crianças no seu desenvolvimento motor e educacional. As atividades 

lúdicas compreendem um espaço de convivência e qualidade de vida. Apaixonado 

por esporte, Tito fala com entusiasmo sobre os times de futebol Associação 

Olímpica Copereis e Atalaia Futebol Clube. Dedica-se em zelar pelo “campo de 

pelada”, local onde ocorrem os campeonatos organizados entre times do município, 

a fim de proporcionar divertimento aos residentes.  

 

 
Foto 19: Sr. Adriano Marques Reis, “Tito”, no campo de futebol da Atalaia Nova. 

Coordenadas 714.999,900 / 8.789.713,190 
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Os residentes chamam atenção para falta de infra-estrutura e saneamento como 

abandono de praças, hidroviário, farolete Propriá, dentre outros elementos que 

compõem o espaço, no sentido de serem preservados. Chama-se atenção mais 

uma vez para o turista, que chega imaginando perceber na localidade espaços 

organizados de convivência e se deparam com abandono e falta de estrutura.  

 

 
Foto 20: Farolete Propriá. 

Coordenadas 715.233,353 / 8.789.291,334 

 

Observou-se que o saneamento básico e a infra-estrutura da área de influência 

direta se configuram de maneira distinta em algumas áreas. Verificou-se que 

existem ruas calçadas, rede elétrica, água encanada, etc. No entanto, em outros 

espaços percebe-se a ausência de alguns destes elementos que contribuem para 

melhoria da qualidade de vida da população. 

Durante os trabalhos de campo constatou-se a presença de lixo em vários locais, 

principalmente nas proximidades das dunas e residências que avançam de forma 

desorganizada em direção a praia. Constatou-se invasão de barracos no local 

denominado “Atalainha” e destruição de patrimônio público como praças, terminais 

hidroviários, ruas sem calçamento e ausência de sistema de esgoto.  
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Foto 21: Lixo nas proximidades das dunas. 

Coordenadas 715.369,570 / 8.789.170,120 

 

O lixo também se encontra presente nos canais de escoamento de águas pluviais e 

esgoto doméstico. Nas mediações do terminal hidroviário abandonado e invasão da 

“Atalainha”, observou-se que o referido canal resguarda vegetação típica de 

mangue e deságua no rio Sergipe. Neste caso, o impacto ambiental decorrente dos 

efluentes lançados contribui para agravar ainda mais as condições sanitárias na 

localidade, ao tempo que aumenta a carga poluidora no rio Sergipe. 

 

 
Foto 22: Invasão da “Atalainha”. 

Coordenadas 714.840,199 / 8.789.963,749 
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Foto 23: Canal utilizado para drenagem de água pluvial e recepção de esgoto doméstico. 

Coordenadas 714.822,840 / 8.789.894,550 

 

 

A construção da orla, na medida em que é concebida como área de interesse 

urbanístico, constitui-se como meio para dinamizar a cidade no campo turístico, 

econômico, social, nas relações mais amplas, haja vista o espaço ter na sua 

concepção, a integração de diversas populações que margeiam e já se inter-

relacionam com Aracaju, Santo Amaro ou Litoral Norte.  

O projeto enfatiza sobremaneira as riquezas naturais como o Oceano Atlântico e o 

rio Sergipe que devem ser contempladas pelos moradores, turistas ou 

frequentadores. O visual marinho, comprometido pela falta de infra-estrutura, será 

beneficiado pelo projeto paisagístico. 
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Foto 24: Encontro do rio Sergipe com Oceano Atlântico, visto do molhe.  

Coordenadas 715.175,000 / 8.788.457,000 

 

O diferencial arquitetônico da orla com praças de eventos, avenidas de acesso, 

recuperação e revitalização de espaços produzirá melhorias na paisagem, que 

atrairão turistas, a população e ratifica as diretrizes do Plano Diretor em relação à 

Área de Interesse Urbanístico – AIU. Ao tempo que contribuirá para delimitar os 

avanços habitacionais a partir de avenida que margeia o litoral, resguardando os 

devidos cuidados com o meio ambiente.  

 

 
Foto 25: Praça Luiz Gonzaga abandonada. Coordenadas 714.768,050 / 8.789.914,870  
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A retração da demanda de serviços na esfera turística (pousadas, etc.) da Atalaia 

Nova constitui-se um fato, em função da ausência de infra-estrutura e saneamento 

adequados. Percebe-se a necessidade de criação de medidas articuladas a fim de 

desenvolver, com ênfase nos recursos naturais existentes, atividades de 

ecoturismo, educação ambiental, enfim, medidas que tragam estrutura para o 

espaço público. 

A partir do momento em que se criam as estruturas capazes de gerir as questões 

pertinentes ao lixo (coleta seletiva, usinas de tratamento, etc.), ocorre 

naturalmente, no primeiro momento, a diminuição do mesmo. Por conseguinte, a 

geração de renda acompanha, posto que o reflexo direto incorrerá nas empresas de 

reciclagem quando da diminuição do impacto ambiental na região. Nesta 

perspectiva, mantêm-se íntegros os cursos de água, evita-se a produção de 

chorume, contribuindo para menores custos operacionais no tratamento, captação 

e melhor qualidade da água, com reflexos na saúde pública. Segundo a DESO, na 

Atalaia Nova, todas as residências recebem água potável.  

O empreendimento da orla apresenta programas e planos que visam mitigar as 

ações diversas (turismo, etc.), monitorando as áreas impactadas. Assim, pensamos 

ser possível equacionar a relação desenvolvimento versus aspectos ambientais. 

Observa-se que os detalhes técnicos envolvidos nos planos, aliados a métodos 

eficazes de medição, medidas corretivas, relatórios, dentre outras informações, 

possibilitam balancear a relação desenvolvimento-meio ambiente. Neste sentido, o 

Plano Diretor ao abordar sobre infra-estrutura, comenta que obras devem ser 

instituídas na direção do interesse coletivo, com a finalidade de trazer melhorias na 

qualidade de vida, principalmente àqueles que compõem a população mais humilde. 

O Plano Diretor contempla ainda a articulação do município com o governo estadual 

ou federal. Enfatiza que os problemas comuns devem ser articulados, em áreas 

como “planejamento e gestão do sistema de transportes e vias estruturais de 

acesso”. A construção da Orla permitirá maior integração com outros municípios do 

litoral norte, maior segurança para quem visita, criação de áreas de lazer para a 

comunidade (quadras de esporte, etc.) dentre outros itens que urbanizará as 

margens da Atalaia Nova. 

Atualmente o sistema de transporte se constitui de táxis lotação, táxis bandeira e 

os ônibus. No município também existe a utilização de carroças ou charretes que 

servem à população em geral. Por último, resiste ainda com bravura, digamos 

assim, o transporte hidroviário, realizando a travessia do rio Sergipe. 
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Foto 26: Rua pavimentada com paralelepípedos e ônibus utilizado no transporte público. 

Coordenadas 715.040,897 / 8.789.193,337 

 

No campo da saúde existe o posto Ana Luiza Dortas Valadares que realiza 

campanhas de vacinação, Programa de Saúde da Família – PSF, atendimento 

odontológico, clínica médica e enfermagem. Outros atendimentos como aplicação 

de injeção, curativos e nebulizações são oferecidos à população. As enfermidades 

mais comuns apresentadas são verminoses e doenças das vias aéreas.   

 

 
Foto 27: Posto de saúde Ana Luiza Dortas Valadares. 

Coordenadas 714.998,809 / 8.789.751,460 
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Segundo a diretora do posto, enfermeira Evandra Maria Lázaro Coutinho, a unidade 

funciona somente à tarde e atende em média 50 pacientes/turno. O quadro 

funcional conta com um médico, um enfermeiro, um dentista e um auxiliar de 

enfermagem. No setor administrativo há apenas um funcionário.  

 

 
Foto 28: Srª. Evandra Maria Lázaro Coutinho, enfermeira e diretora do posto. 

 

Na esfera educacional, a instituição de ensino Escola Municipal Francisco Domingos 

de Moura atende aos estudantes de ensino fundamental, têm matriculado 72 

alunos, conta com quatro professores. A Escola Estadual “Reunidas Coelho Neto” 

conta com sete professores e tem 110 alunos matriculados e oferece ensino do 1º 

ao 5º ano. Ambas funcionam nos turnos matutino e vespertino e oferecem merenda 

escolar. 
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Foto 29: Escola Municipal Francisco Domingos de Moura. 

Coordenadas 714.996,313 / 8.789.746,681 

 

 

 

 
Foto 30: Escola Estadual Reunidas “Coelho Neto”.  

Coordenadas 715.043,409 / 8.789.811,705 



 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 66 Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova 
Barra dos Coqueiros / SE 

 

 

 

A reflexão que se faz neste trabalho, compreende que a ordenação do espaço da 

Atalaia Nova, a partir da construção da orla, objetiva organizar os avanços 

decorrentes da urbanização, evitando que a inserção desordenada das atividades 

na região, proporcione problemas futuros. Tais problemas podem estar relacionados 

à logística, a relação entre as populações e a paisagem do entorno.  

Portanto, a ocupação do solo deve estabelecer diretrizes sobre as áreas e 

complementar-se harmonicamente com os demais setores: tecnológico, ambiental, 

agrícola, dentre outros, com foco no desenvolvimento da região, mas, assegurando, 

todavia, que o espaço público seja efetivamente ordenado. 

A construção da orla de Atalaia Nova trará benefícios diretos para os munícipes 

residentes naquela localidade em questões relacionadas à qualidade de vida e o 

bem-estar coletivo. 

O empreendimento também deve refletir em melhorias nas esferas econômica, 

social, cultural, principalmente no turismo, posto que a malha viária construída, 

consolidará no espaço adjacente, edificações de praças e áreas para prática 

desportiva.  

O projeto da orla permitirá a continuidade das atividades relacionadas à área de 

serviços como aluguel de casa de veraneio, pousadas e bares que para alguns 

agregam renda, para outros, efetivamente, torna-se o meio de subsistência. O 

conteúdo paisagístico ganhará em infra-estrutura e organizará o espaço para a 

promoção de eventos. 

Neste sentido, a obra pode ser percebida como uma diretriz estratégica do próprio 

Plano Diretor que contempla o “aproveitamento racional das potencialidades 

naturais, econômicas e turísticas do município”, concomitante ao fortalecimento das 

“áreas turísticas como pólos de geração de emprego e renda”. 
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Foto 31: Espaço atualmente utilizado para eventos: Coco Folia e competição de Jeep. 

Coordenadas 715.311,400 / 8.789.019,142 

 

Como obra de infra-estrutura de interesse coletivo, torna-se importante, não 

apenas porque atrai investimentos na perspectiva econômica, mas, organiza o 

espaço público e ordena a expansão populacional e habitacional na faixa litorânea. 

Os órgãos gestores de atividades urbanísticas e ambientais, neste contexto, devem 

criar ou desenvolver campanhas preventivas com o propósito de manter o espaço 

íntegro.  

A preservação do meio ambiente deve garantir a beleza cênica da área uma vez 

que a orla encontra-se associada eminentemente ao turismo, esporte e lazer. O 

Plano Diretor, enfatiza a “promoção de bens naturais e culturais como atrativos 

turísticos”, mais adiante ressalta a “melhoria da infra-estrutura de atendimento e 

serviços aos turistas na orla marítima e do rio, com a instalação de equipamentos e 

mobiliário urbano” e construção de “centro de informações turísticas, nos moldes e 

nos parâmetros internacionais”. Compreende-se, portanto, que o turismo surge na 

centralidade das atividades econômicas direta ou indiretamente, seja no horizonte 

formal ou informal. Neste caso, as ações de governo e as políticas públicas devem 

estar em sintonia e serem capazes de organizar o setor. Portanto, em função do 

desenvolvimento econômico, recursos públicos devem incentivar a produção na 

pesca, artesanato, cursos de profissionalização para proprietários de 

estabelecimento, enfim, qualificar a mão-de-obra local. 
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Observa-se que o empreendimento margeará a área de proteção ambiental. No 

entanto, quando confrontado o projeto com o mapa de macrozoneamento e as 

normas próprias de uso e ocupação do solo, descritas no Plano Diretor, verifica-se 

que o empreendimento não contraria ou diverge das diretrizes estabelecidas pelo 

governo municipal.  

Percebem-se três áreas que integram o espaço em estudo: Zona de Adensamento 

Básico 2, Área de Proteção de Praia 2 e Área de Interesse Urbanístico 1. Estas 

áreas possuem diretrizes particulares, porém, o Plano Diretor já contempla as 

ações que podem ser implementadas nas mesmas, por exemplo, a construção de 

vias de acesso, dinâmica populacional e inserção de equipamentos destinados as 

atividades relativas ao turismo em geral. Inclusive o Art. 151 no seu parágrafo 2º 

considera: “O Parque classificado como AP 2, encravado na APP de campo eólico 

deverá ser destinado ao lazer e desenvolvimento do turismo de praia.” 

Como área singular no sentido paisagístico e turístico configura-se como espaço de 

referência para os demais municípios. Daí, a importância de promover efetivamente 

melhorias na orla, principalmente, na área compreendida do rio Sergipe e do 

Oceano Atlântico. 

Em relação à construção da avenida (orla), deve-se observar que já existe uma 

estrada, portanto, o que se almeja é a melhoria desta via, com o intuito de integrá-

la ao sistema viário e às atividades relacionadas ao turismo. Deve-se perceber que 

a referida via está em conformidade com os limites espaciais estabelecidos no Plano 

Diretor e vai interligar-se com a vicinal especial V-9, resguardando a faixa de 

domínio e permitindo a “manutenção da imagem cênica natural dos coqueirais”. 
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6. Identificação e avaliação dos Impactos Ambientais 

 

Metodologia 

 

O Art. 1º da Resolução 001/86 do CONAMA, considera impacto ambiental “qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem-

estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições 

estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais”.  

Para o presente estudo, os impactos ambientais foram analisados através da 

técnica Ad Hoc, ou seja, foram realizadas visitas ao local do empreendimento, 

registros fotográficos, reuniões e discussões entre técnicos e especialistas da área, 

das quais participou a equipe técnica responsável, elaborando-se a seguir Listas de 

Controle. 

Foi construída, inicialmente, uma matriz referencial de interação entre as ações 

previstas para o projeto e os diversos componentes ambientais do meio físico, 

biológico e antrópico (Quadro 1). 

A seguir, foram elaborados quadros-resumos nos quais se relacionaram às ações 

causais e seus efeitos, nas diversas fases do empreendimento, identificando os 

principais impactos e/ou riscos ambientais e seus atributos de incidência, 

magnitude e caráter (se benéfico ou adverso), sequência e reversibilidade, 

periodicidade e temporalidade (Quadros 2A, 2B e 2C). As medidas mitigadoras e/ou 

compensatórios cabíveis ou recomendáveis a cada conjunto de impactos 

relacionados a uma mesma causa está apresentado no item 7 deste relatório. 

Quanto à incidência, foram caracterizados os impactos e riscos como locais, quando 

a ação afetar apenas a área de interferência e suas imediações, não ultrapassando 

os limites da área de influência direta do empreendimento ou regional. 

A magnitude/grau do impacto analisado é definida por uma escala arbitrária 

crescente de 1 (baixa), 2 (média) a 3 (alta), que traduz sua severidade e é 

acompanhada por um sinal de positivo (+) se o impacto for considerado benéfico, 

ou negativo (-), se considerado adverso aos fatores relativos ao meio ambiente. 
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Na coluna de Sequência/Reversibilidade, os impactos são considerados diretos, 

quando resultarem de uma clara relação causa/efeito, e indiretos quando são 

efeitos secundários ou sequenciais. Os impactos reversíveis/irreversíveis ocorrem 

quando o fator ou parâmetro afetado retorna ou não às condições originais em um 

horizonte temporal previsível. 

Na coluna Periodicidade os impactos são analisados quanto ao caráter cíclico, se 

apresentado de forma periódica, em intervalos regulares, se são temporários, 

cessando após um determinado tempo, ou de caráter permanente. 

Se o impacto é considerado imediato, ocorre prontamente em resposta à ação, 

manifestando-se a médio ou longo prazo, depois de transcorrido certo intervalo de 

tempo de realizada a ação.  Tais impactos são analisados na coluna Temporalidade. 

 

IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO, BIOLÓGICO E SÓCIO-ECONÔMICO 

 

Foram estabelecidos os prováveis impactos sobre o meio físico, biológico e sócio-

econômico, com a devida caracterização e, por fim, foram propostas as medidas 

mitigadoras para cada um. 

Dentre as várias ações a serem desenvolvidas, foram abordadas aquelas passíveis 

de causarem impactos ambientais significativos, levando-se em conta os seus 

tempos de incidência, ou seja, a abrangência temporal das atividades e suas 

consequências. 

Os impactos ambientais relevantes identificados para a atividade estão relacionados 

na Matriz Referencial dos Impactos Ambientais (Quadros 2A, 2B e 2C). 

 

1. LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM 

 

As principais atividades para esta etapa são: 
 

1) Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

2) Retirada da vegetação. 
 

Impactos Ambientais 

 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Poluição do solo e dos recursos hídricos; 

  Redução da flora; 
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  Afugentamento de animais; 

  Alteração da paisagem; 

  Erosão. 

 

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

As principais atividades para esta etapa são: 
 

1) Movimentação de veículos; 

2) Estocagem de materiais; 

3) Estocagem de combustíveis; 

4) Sanitários; 

5) Refeições; 

6) Construções de galpões; 

7) Instalações de água potável. 
 

Impactos Ambientais 
 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Poluição do solo e da água; 

  Geração de vetores; 

  Poluição visual. 
 

3. ATERRO 

 

As principais atividades para esta etapa são: 

 

1) Movimentação de máquinas e veículos pesados no local; 

2) Movimentação de veículos pesados de transporte de material da jazida; 

3) Disposição no local do material do aterro. 

 

Impactos Ambientais 

 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Risco de acidentes; 

  Poluição do solo e da água. 
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4. EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

As principais atividades para esta etapa são: 

 

1) Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

2) Escavações; 

3) Obras de drenagem; 

4) Construção da base; 

5) Sinalizações; 

6) Operadores; 

7) Estocagem e transporte de materiais. 

 

Impactos Ambientais 

 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Poluição da água e do solo; 

  Risco de acidentes de trabalho; 

  Geração de vetores; 

  Degradação do solo; 

  Erosão. 

 

A urbanização em si não provoca erosão. Entretanto, a construção de edificações 

dentro da faixa de resposta dinâmica da praia às tempestades tende à retomada 

pelo mar das áreas construídas. Isto revela a necessidade de implantação de 

normas que prevejam a manutenção de uma faixa de não edificação junto à orla, 

adotando, como precaução, uma largura que considere um cenário de elevação do 

nível do mar e a tendência de retrogradação quando identificada previamente 

(Muehe, apud NASCIMENTO, 2008). 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 
 

As principais atividades para esta etapa são: 
 

1) Materiais de construção; 

2) Movimentação de veículos pesados; 

3) Asfaltamento; 

4) Movimentação de material e pessoal. 
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Impactos Ambientais  
 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Poluição do solo e da água; 

  Risco de acidentes. 

 

6. DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS 

 

As principais atividades para esta etapa são: 

 

1) Movimentação de máquinas e veículos pesados; 

2) Movimentação de pessoal; 

3) Movimentação de materiais. 

 

Impactos Ambientais 

 

  Poluição do ar; 

  Poluição sonora; 

  Poluição do solo e da água; 

  Risco de acidentes; 

  Melhoria do visual. 

 

7. FASE DE OPERAÇÃO 

 

As principais atividades para esta etapa são: 

 

1) Movimentação de veículos; 

2) Comércio e serviços; 

3) Aumento da população; 

4) Turismo; 

5) Edificações em geral. 

 

Impactos Ambientais 

 

  Aumento do número de serviços gerais; 

  Aumento da demanda de habitações; 
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  Aumento da demanda da mão-de-obra na construção civil; 

  Geração de emprego (direto e indireto) e renda; 

  Geração de tributos; 

  Surgimento de novos empreendimentos. 

 

A seguir, a Matriz Referencial de Impactos (Quadro 1) e uma Síntese e Classificação 

dos Impactos Ambientais (Quadros 2A, 2B e 2C) para o empreendimento são 

apresentadas. 
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Quadro 1 – Matriz referencial de impactos para avaliação do projeto de urbanização da orla. 

 
 
 

 
 

COMPONENTES AMBIENTAIS 

AÇÕES Meio Físico Meio Biológico Meio Antrópico 

 
Recursos 
minerais 

Relevo
Uso e 
Ocup. 
do solo

Qual. 
do ar 

Qual. 
da 

água 
Flora 

Fauna 

Aquática

Fauna 
terrestre 

Pop. 

rural

Pop. 

urbana
Saúde Educ. Seg.

Ger. 

tributos

Renda 
fam. 

Rec. 

Econ 

1. Limpeza do 
terreno e 

terraplenagem 
X X X X X X  X X  X  X  X  

2. Instalação do 
canteiro de obras 

X X X X X X  X X  X  X X X  

3. Aterro X X X X X X  X X  X  X  X  

4. Execução das 
obras 

X X X X X   X X  X  X  X  

5. Pavimentação  X X X X X   X X  X X X X X X 

6. Desmobilização   X X X   X X  X  X  X  

7. Fase de operação   X X X  X X X X X X X X X X 
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Quadro 2A – Matriz referencial de impactos para avaliação do projeto de urbanização da orla. 

 
 

EFEITO 

FASE CAUSA Impactos Incidência Magnitude 

(+/-) Grau

Sequência/ 

Reversibilidade 

Periodicidade Tempora- 

lidade 

Medidas 
Mitigadoras/Compensatórias 

 

 

 

Limpeza do 
terreno e 
terraplenagem 

1. Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 

2. Retirada da 
vegetação 

 

1. Poluição do ar 

2. Poluição sonora 

3. Poluição do solo e dos 
recursos hídricos 

4. Redução da flora 

5. Afugentamento de 
animais 

6. Alteração da paisagem 

7. Erosão 

Local 

Local 

 

Local 

Local 

 

Local 

Local 

Local 

 

-1 

-1 

 

-1 

-1 

 

-1 

-1 

-1 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Dir-Ind/Rev 

Dir/Rev 

 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Temporário 

Temporário 

 

Temporário 

Temporário 

 

Temporário 

Temporário 

Temporário 

CP 

CP 

 

CP 

CP 

 

CP 

CP 

CP 

- Manutenção das máquinas; 

- Uso de EPI; 

- Aspergir água nas vias de 
acesso; 

- Cobrir as cargas dos 
caminhões; 

- Verificar locais de instalação 
dos betoneira;  

 

 

 

 

 

Instalação do 
canteiro de 
obras 

1. Movimentação de 
veículos 

2. Estocagem de 
materiais 

3. Estocagem de 
combustíveis 

4. Sanitários 

5. Refeições 

6. Construções de 
galpões 

7. Instalações de 
água potável 

 

1. Poluição do ar 

2. Poluição sonora 

3. Poluição do solo e da 
água 

4. Geração de vetores 

5. Poluição visual 

Local 

Local 

 

Local 

Local 

Local 

 

 

 

-1 

-1 

 

-1 

-1 

-2 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Dir-Ind/Rev 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Temporário 

Temporário 

 

Temporário 

Temporário 

Temporário 

 

CP 

CP 

 

CP 

CP 

CP 

 

 

- Manutenção das máquinas; 

- Controle dos resíduos NBR 
1004; 

- Sinalização; 

- Obras durante o dia; 

- Dimensionar o canteiro de 
obras; 

 

 
Legenda:  Dir - direto; Ind – indireto; Rev – reversível; Irv – irreversível;  CP – curto prazo; MP – médio prazo; LP – longo prazo. 

Magnitude: 1 = baixa; 2 = média; 3 = alta. (-) = Impacto adverso; (+) = impacto benéfico. 



 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 77 Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova 
Barra dos Coqueiros / SE 

 

 

Quadro 2B – Matriz referencial de impactos para avaliação do projeto de urbanização da orla. 
 

 
EFEITO 

FASE CAUSA Impactos Incidência Magnitude 
(+/-) Grau 

Sequência/ 
Reversibilidade 

Periodicidade Tempora- 
lidade 

Medidas 
Mitigadoras/Compensatórias 

 
 
 
Aterro 

1. Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados no local 
2. Movimentação de 
veículos pesados de 
transporte de 
material da jazida 
3. Disposição no 
local do material do 
aterro  

1. Poluição do ar 
2. Poluição sonora 
3. Risco de acidentes 
4. Poluição do solo e da 

água 
 

Local 
Local 
Local 

 
Local 

 

-1 
-1 
-2 
 

-1 

Dir/Rev 
Dir/Rev 

Dir/Rev-Irv 
 

Dir/Rev 
 

Temporário 
Temporário 
Temp/Perm 

 
Temporário 

 
 

CP 
CP 

CP/MP 
 

CP 
 
 

- Manutenção das máquinas; 
- Controle dos resíduos NBR 
1004; 
- Sinalização; 
- Dimensionar o canteiro de 
obras; 
- Aspergir água nas vias de 
acesso; 
- Uso de EPI; 

 
 
 
 
 
Execução das 
obras 

1. Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 
2. Escavações 
3. Obras de 
drenagem 
4. Construção da 
base 
5. Sinalizações 
6. Operadores 
7. Estocagem de 
materiais 
8. Transporte de 
materiais 

1. Poluição do ar 
2. Poluição sonora 
3. Poluição da água e do 

solo 
4. Risco de acidentes de 

trabalho 
5. Geração de vetores 
6. Degradação do solo 
7. Erosão 

Local 
Local 

 
Local 

 
Local 
Local 
Local 
Local 

 

-1 
-1 
 

-1 
 

-2 
-1 
-1 
-1 
 

Dir/Rev 
Dir/Rev 

 
Dir-Ind/Rev 

 
Dir/Rev-Irv 

Dir/Rev 
Dir/Rev 
Dir/Rev 

 

Temporário 
Temporário 

 
Temporário 

 
Temp/Perm 
Temporário 
Temporário 
Temporário 

 

CP 
CP 
 

CP 
 

CP/MP 
CP 
CP 
CP 
 

- Aspergir água nas vias de 
acesso; 
- Uso de EPI; 
- Cobertura das cargas dos 
caminhões; 
- Técnicas de melhor 
aproveitamento dos materiais 
de construção; 
- Sinalização; 

 
 
 
Pavimentação 
 
 
 
 
 

1. Materiais de 
construção 
2. Movimentação de 
veículos pesados 
3. Asfaltamento 
4. Movimentação de 
pessoal 
5. Movimentação de 
materiais 

1. Poluição do ar 
2. Poluição sonora 
3. Poluição do solo e da 

água 
4. Risco de acidentes 

Local 
Local 

 
Local 
Local 

-1 
-1 
 

-1 
-2 

Dir/Rev 
Dir/Rev 

 
Dir-Ind/Rev 
Dir/Rev-Irv 

 

Temporário 
Temporário 

 
Temporário 
Temp/Perm 

 
 

CP 
CP 
 

CP 
CP/MP 

 
 

- Aspergir água nas vias de 
acesso; 
- Uso de EPI; 
- Sinalização; 
 

 
Legenda: Dir - direto; Ind – indireto; Rev – reversível; Irv – irreversível;  CP – curto prazo; MP – médio prazo; LP – longo prazo. 

Magnitude: 1 = baixa; 2 = média; 3 = alta. (-) = Impacto adverso; (+) = impacto benéfico. 



 
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA 78 Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova 
Barra dos Coqueiros / SE 

 

 

Quadro 2C – Matriz referencial de impactos para avaliação do projeto de urbanização da orla. 
 

 
EFEITO 

FASE CAUSA Impactos Incidência Magnitude 

(+/-) Grau 

Sequência/ 

Reversibilidade 

Periodicidade Tempora- 

lidade 

Medidas 
Mitigadoras/Compensatórias 

 

 

 

Desmobilização 
das obras 

 

 

 

 

 

1. Movimentação de 
máquinas e veículos 
pesados 

2. Movimentação de 
pessoal 

3. Movimentação de 
materiais 

1. Poluição do ar 

2. Poluição sonora 

3. Poluição do solo e da 
água 

4. Risco de acidentes 

5. Melhoria do visual 

Local 

Local 

 

Local 

Local 

Local 

-1 

-1 

 

-1 

-1 

+2 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Dir-Ind/Rev 

Dir/Rev-Irv 

Dir/Rev 

Temporário 

Temporário 

 

Temporário 

Temp/Perm 

Permanente 

 

CP 

CP 

 

CP 

CP/MP 

CP 

 

- Aspergir água nas vias de 
acesso; 

- Manutenção das máquinas; 

- Uso de EPI; 

- Sinalização; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 
operação 

1. Movimentação de 
veículos 

2. Comércio e 
serviços 

3. Aumento da 
população 

4. Turismo 

5. Edificações em 
geral 

1. Aumento do número 
de serviços gerais 

2. Aumento da 
demanda de 
habitações 

3. Aumento da 
demanda da mão-de-
obra na construção 
civil 

4. Geração de emprego 
(direto e indireto) e 
renda 

5. Geração de tributos 

6. Surgimento de novos 
empreendimentos 

 

Local 

 

 

Local 

 

 

 

Local 

 

Local 

Local 

 

Local 

 

 

+3 

 

 

+3 

 

 

 

+3 

 

+3 

+2 

 

+2 

 

 

Dir/Rev 

 

 

Dir/Rev 

 

 

 

Dir/Rev 

 

Dir/Rev 

Dir/Rev 

 

Dir/Rev 

 

 

Temporário 

 

 

Temporário 

 

 

 

Temporário 

 

Temporário 

Temporário 

 

Temporário 

 

 

LP 

 

 

LP 

 

 

 

LP 

 

LP 

LP 

 

LP 

 

- Instalação dos sistemas de 
coleta de lixo; 

- Construção de sistema de 
tratamento de resíduos; 

- Fortalecimento das secretarias 
municipais; 

- Instalação de postos de saúde e 
ambulatórios; 

 

Legenda:  Dir - direto; Ind – indireto; Rev – reversível; Irv – irreversível;  CP – curto prazo; MP – médio prazo; LP – longo prazo. 
Magnitude: 1 = baixa; 2 = média; 3 = alta. (-) = Impacto adverso; (+) = impacto benéfico. 
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7. Medidas mitigadoras e compensatórias 

 

LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM 

 

Realizar manutenções preventivas nas máquinas e nos equipamentos usados nas 

obras com o objetivo de evitar que ocorram contaminações do solo ou da água por 

derramamentos e/ou vazamentos de óleos e graxas. Além disso, os maquinários 

devem produzir o nível de ruído e combustão preconizados nos seus respectivos 

manuais. Aspergir água nos locais de tráfego de caminhões, bem como cobrir as 

cargas, a fim de evitar o lançamento de particulados nas áreas circunvizinhas. A 

determinação dos locais para instalação das betoneiras deve considerar a direção 

dos ventos e a proximidade de residências. Observar os cuidados necessários em 

relação à flora e fauna da região no sentido de preservá-los ao máximo. As 

atividades relativas a corte e aterro devem ser realizadas de forma que evitem 

processos erosivos. 

 

 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

 

Controle da emissão de poluentes no ar, no solo e na água decorrentes dos 

trabalhos produzidos por equipamentos movidos a combustão. Nestes casos, deve-

se observar se os maquinários encontram-se regulados conforme os parâmetros 

estabelecidos pelo fabricante. Armazenamento e coleta sistemática dos resíduos 

produzidos durante os trabalhos no canteiro de obras. Com isso, evita-se a geração 

de vetores. No caso da poluição visual, os dormitórios e demais instalações de 

suporte a obra devem ser alojados organizadamente.  

 

ATERRO 

 

Controle de manutenção preventiva dos equipamentos com a finalidade de evitar 

poluição do ar, sonora, solo e água. Seguir as orientações estabelecidas na 

resolução NBR 10.004, no que tange ao descarte, acondicionamento e coleta dos 

resíduos. Placa de sinalização para orientar, educar e controlar a velocidade dos 

veículos, a fim de evitar acidentes; bem como a utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI.  
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EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

Aspergir água e cobrir a carga transportada pelos veículos durante a mobilização, 

com propósito de minimizar a emissão de particulados produzidos na escavação, 

obras de drenagem, transporte e estocagem de material, e demais atividades afins. 

Os trabalhadores devem obrigatoriamente usar equipamentos de proteção 

individual (EPI). Sinalização para orientação e controle de velocidade. 

 

PAVIMENTAÇÃO 

 

As vias em construção devem ser sinalizadas; e o tráfego de caminhões 

basculantes, tratores, dentre outros, devem produzir os efeitos sonoros e 

combustão, em concordância com os padrões estabelecidos nos seus respectivos 

manuais. Os trabalhadores, de modo geral, devem ser orientados sobre os cuidados 

na condução e movimentação de cargas, com a finalidade de evitar acidentes 

durante os trabalhos de construção da obra; bem como utilizar EPI’s. 

 

 

DESMOBILIZAÇÃO DAS OBRAS 

 

Os trabalhos de desmobilização devem seguir as diretrizes traçadas nas reuniões, 

em consonância com as normas técnicas relacionadas a segurança, movimentação 

e demais cuidados pertinentes a mobilização de máquinas, material de entulho e 

construção. Devem ser orientados no sentido de não causar qualquer tipo de 

poluição ao meio ambiente (ar, solo, água, etc.). As placas de sinalização devem 

ser instaladas em locais visíveis e demais cuidados operacionais devem seguir os 

cuidados preconizados com a segurança do trabalho. 

 

FASE DE OPERAÇÃO 

 

Instalação/ampliação dos sistemas de coleta de lixo e construção de sistema de 

tratamento de resíduos sólidos. Instalação de postos de saúde com ambulatórios 

em locais estratégicos para atendimento ao público. Fortalecimento das secretarias 

municipais, com foco em ações sociais como capacitação técnica e qualificação da 

mão-de-obra local, visando ao atendimento do setor turístico, com reflexo na carga 

tributária municipal. 
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8. Informações sobre os planos e programas ambientais a serem implementados 

Planos e Programas de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos 

 

Programa de Comunicação Social 

 

O Programa de Comunicação Social proporcionará informações e esclarecimentos 

junto aos trabalhadores envolvidos nas obras, as autoridades municipais 

competentes e à população que se encontra nas mediações das obras. As 

informações serão transmitidas direta e indiretamente com o propósito de explicar 

as partes envolvidas as ações que serão contempladas no trabalho. Portanto, 

palestras, reuniões, distribuição de material impressos devem oferecer publicidade 

sobre as atividades na região. Compete também ao Plano reforçar as medidas que 

serão tomadas com a finalidade de preservar o meio ambiente.  

O importante, nesta perspectiva, encontra-se na relação de transparência que deve 

existir entre o empreendimento e a comunidade no âmbito de criar uma interface 

capaz de organizar os trabalhos, interagindo com a população, sistematizando 

informações necessárias sobre o significado do empreendimento, suas 

características, etapas e cronograma de execução. 

 

Programa de Uso e Ocupação do Solo 

 

Planejar de forma racional o uso e ocupação do solo na área, adequando os 

interesses amplos da comunidade e sua relação com o projeto de urbanização da 

orla, seus reflexos diretos no espaço social e na qualidade de vida da população. 

O projeto consolida as diretrizes traçadas no Plano Diretor que visa organizar o 

espaço social, as estruturas viárias e resgatar na área de serviços, a vocação da 

região para o turismo nacional e estrangeiro. Com isso, compreende-se que a obra 

aglutina as necessidades regionais ao tempo que intensificará as atividades 

econômicas, sociais e culturais, dentre outras, fomentando o desenvolvimento do 

município. 
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Plano de Drenagem e de Erosão 

 

O plano tem por objetivo prevenir possíveis inundações, principalmente nas áreas 

mais baixas ou marginais de cursos naturais de água e aquelas próximas às 

comunidades. Com isso, evita-se o desencadeamento de processos erosivos 

decorrentes da falta de uma drenagem eficaz.  

A infra-estrutura das obras de drenagem deve garantir o escoamento das águas 

superficiais, com efeitos diretos na qualidade de vida da comunidade, ao tempo que 

evita a erosão causada pelos diversos fluxos de água. 

 

 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

 

As atividades previstas para a implantação do “Projeto de Urbanização da Orla de 

Atalaia Nova” serão realizadas em canteiros de obras localizados na própria área do 

empreendimento. Contudo, a preocupação com o meio ambiente será prioridade 

durante todas as etapas que constituem a construção. Desse modo, a 

empreendedora se reveste de cuidados no que diz respeito ao desenvolvimento de 

planos que garantam a eficácia, tornando exequível o empreendimento.  

O plano tem por objetivo recuperar toda área que possa ter sido afetada durante a 

fase de construção do empreendimento. Visa minimizar as agressões, de qualquer 

natureza, ao meio ambiente que possa produzir impacto, recuperando as áreas 

onde serão implantados temporariamente os canteiros de obras. 

 

9. Descrição do efeito esperado da adoção das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos 

 

O empreendimento, durante as atividades previstas, apresentará seis fases: 

limpeza do terreno e terraplenagem, instalação do canteiro de obras, aterro, 

execução das obras, pavimentação e desmobilização das obras, que apresentam, 

de algum modo, impactos negativos.  

Tais impactos podem se constituir em poluição do ar, sonora, geração de vetores, 

riscos de acidentes, e tantos outros que podem ser observados com mais precisão 

no Estudo de Impacto Ambiental, em seu tópico que trata sobre Impactos sobre o 

Meio Físico, Biológico e Sócio-Econômico. 
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Neste tópico, quadros explanam cada uma das fases em execução, à medida que 

indica seu aspecto ambiental (causa), os impactos produzidos, a incidência, 

magnitude, reversibilidade ou não, periodicidade, temporalidade e, 

consequentemente, as medidas mitigadoras e/ou compensatórias recomendadas.   

Para que as medidas mitigadoras possam se efetivar durante os trabalhos, torna-se 

necessário que os responsáveis diretos, em cada uma das fases, reforcem, por 

meio de reuniões, as responsabilidades diretas que seus funcionários devem ter em 

relação ao meio físico, biológico e antrópico.  

Do ponto de vista técnico, as medidas adotadas, no sentido de mitigar os efeitos 

causados durante as obras, podem minimizar significativamente as consequências. 

Caso da manutenção das máquinas, uso de EPI, aspersão de água nas vias de 

acesso, cobertura das cargas dos caminhões, verificação dos locais de instalação 

das betoneiras, controle dos resíduos NBR 10004, sinalização, dimensionar o 

canteiro de obras, técnicas de melhor instalação dos sistemas de coleta de lixo, ou 

seja, medidas mitigadoras que visam oferecer conformidade durante a construção 

da Orla de Atalaia Nova.  

Portanto, os efeitos esperados com a adoção das medidas mitigadoras encontram-

se diretamente relacionados à consolidação dos aspectos teóricos, embasados em 

procedimentos técnicos de segurança, saúde e meio ambiente, capazes de 

minimizar os efeitos durante os trabalhos, associados às ações/condutas dos 

trabalhadores de modo geral, adequando às atividades a implementação do 

empreendimento na região.  
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10. Conclusão 

 

 

Os terrenos onde serão implantados os trechos V e VII do projeto foram criados a 

partir de 1990, pela construção do molhe do Pontal de Propriá, e não constitui uma 

paisagem natural, pois se trata do resultado de uma ação antrópica relativamente 

recente. O Trecho V será construído em uma ampla área semicircular na qual são 

realizados frequentemente eventos de natureza diversa, como shows musicais e 

provas esportivas. 

Ambos os trechos apresentam relevo plano, com amplas e suaves depressões onde 

se acumula água nos períodos mais chuvosos, sendo necessária a elevação das 

cotas de implantação das plataformas a serem urbanizadas, de forma a permitir o 

escoamento superficial das águas para os terrenos adjacentes, demandando a 

necessidade de importação de material de aterro. 

Para a execução das obras nos trechos V, VI e VII está prevista a necessidade de 

utilização de aproximadamente 42.000 m³ de material de aterro, sendo que a 

metade seria proveniente do aproveitamento do material de bota-fora do Trecho 

VIII e o restante poderia vir dos terrenos situados entre os trechos V e VII ou de 

jazidas devidamente licenciadas situadas a distâncias de transporte 

economicamente viáveis. 

Quanto aos aspectos ambientais, como foi demonstrado anteriormente a área de 

intervenção situa-se em grande parte em terrenos formados a partir da construção 

do molhe, com vegetação incipiente, notadamente nas áreas de acumulação de 

água de chuva, não se produzindo as obras impactos adversos relevantes que não 

possam ser mitigados ou compensados pelos resultados benéficos da implantação 

do projeto. 

Não foi possível se determinar, no âmbito do presente estudo, se o aproveitamento 

de areia do próprio entorno das obras, especialmente das proximidades do Trecho 

V, seria viável do ponto de vista da manutenção da integridade do molhe do Pontal 

do Propriá, embora os volumes de areia necessários (em torno de 23.000 m³) 

sejam reduzidos em relação ao estoque existente. 
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Por este motivo, recomenda-se utilizar - quando necessário para complementar o 

material de bota-fora proveniente dos serviços de terraplenagem - material de 

aterro proveniente de jazidas licenciadas, como, por exemplo, as localizadas no 

município de Santo Amaro das Brotas, com distância de transporte de 

aproximadamente 25 km. 

A interligação do Trecho VIII com a SE-100 está sendo projetada por trás da Rua 

São José, margeando área definida no Plano Diretor do Município da Barra dos 

Coqueiros como AP2 – Parque Ecológico de Praia. Esta zona está caracterizada no 

Artigo 151 como: 

 

“§ 2º. O Parque classificado como AP 2, encravado na APP de 

campo eólico deverá ser destinado ao lazer e desenvolvimento do 

turismo de praia.” 

 

A construção da via permitirá a delimitação física da área do parque e sua 

segregação da área de ocupação urbana adjacente. Com isso será possível o 

desenvolvimento pelo poder público municipal de projetos voltados para o lazer e o 

turismo de praia no local. 

Um resultado importante a ser alcançado com a execução do projeto é a efetiva 

implantação de uma via de contenção e de ordenamento da ocupação urbana da 

orla, impedindo a invasão dos terrenos que foram criados com a construção do 

molhe. 

Assim, o projeto ensejará a futura criação pelo poder público de um programa de 

gestão territorial (ambiental e patrimonial) para a fronte marítima da Zona Costeira 

como proposto no âmbito do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (CIRM, 

1998), disciplinando uma zona de proteção da orla que poderá ser integrada ao 

Parque Ecológico definido pela Zona AP2 do Plano Diretor do município. 

O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro já previa o detalhamento e 

implantação do Projeto Orla, entendendo-o como uma articulação entre as políticas 

ambiental e patrimonial da União, e como uma harmonização de ações com os 

governos estaduais e municipais, tendo por objeto os espaços praiais e as demais 

áreas definidas como “terrenos de marinha e seus acrescidos”. 
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No Projeto Orla (“Subsídios para um projeto de gestão”, MMA/MPOG, 2004), são 

propostos limites para a orla, na área marinha, na isóbata dos 10 metros e, na área 

terrestre, 50 metros em áreas urbanizadas e 200 metros em áreas não 

urbanizadas, contados na direção do continente, a partir do limite de contato 

terra/mar, em qualquer de suas feições: costão, praia, restinga, duna, manguezal 

etc. 

Em termos naturais, a orla serve de suporte para ecossistemas relevantes sob o 

aspecto ambiental, tais como os manguezais, as matas de restinga e os recifes de 

coral, entre outros. No que toca à vida social, o litoral aparece como área de grande 

atrativo para a ocupação, pois, historicamente, a costa constitui espaço de 

adensamento populacional e de difusão de fluxos povoadores (Moraes, apud 

MMA/MPOG, 2004). 

A orla marítima constitui a faixa de contato da terra firme com um corpo de água e 

pode ser formada por sedimentos não consolidados (praias e feições associadas) ou 

rochas e sedimentos consolidados, geralmente na forma de escarpas ou falésias de 

variados graus de inclinação. 

Em linhas gerais o Projeto Orla propõe que a União repasse, por meio de convênio, 

parte de suas atribuições e competências quanto à gestão desse espaço para os 

governos municipais, na medida em que esses apresentem um plano de gestão 

detalhado (plano de intervenção), que dê foco às normas ambientais e ao 

ordenamento de uso e ocupação da orla. 

O Estudo de Impacto Ambiental – EIA permite concluir que a construção da orla da 

Atalaia Nova, no município de Barra dos Coqueiros, SE, constitui obra exequível no 

aspecto econômico, técnico e ambiental. 

Na esfera municipal, a obra consolida as diretrizes preconizadas no Plano Diretor do 

município para aquela área. Como empreendimento, reflete significativamente as 

pretensões das populações locais nas atividades associadas ao turismo e à melhoria 

da qualidade de vida. No âmbito do Estado, integra-se aos municípios adjacentes e 

proporciona uma maior visibilidade no cenário nacional e internacional. 

Por ser uma área antropizada, os aspectos e impactos ambientais adversos 

decorrentes do empreendimento serão de baixa significância, se aplicadas as 

medidas mitigadoras e as recomendações indicadas no presente estudo. 
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Portanto, o Projeto de Urbanização da Orla de Atalaia Nova pode ser estabelecido 

como obra viável por ser de interesse público e essencialmente sustentável do 

ponto de vista sócio-ambiental e econômico, posto que a avaliação dos impactos 

ambientais, preconizados no EIA, respaldam a implantação efetiva do 

empreendimento nos moldes definidos em projeto. 

 

Aracaju, setembro de 2009. 
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