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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este documento tem o propósito de relatar de forma sucinta as atividades que integraram a 1ª 

Etapa da Oficina de Planejamento Participativo, a qual corresponde a mais uma etapa na construção 

do Plano de Gestão Integrada- PGI do município de Jaboatão dos Guararapes. 

A oficina foi conduzida pela equipe de consultoria contratada CONSIGA, representada pelos 

facilitadores Leonardo Tinôco, Ana Paula Camargo e Thaise Oliveira auxiliados pela gestão municipal 

de Jaboatão dos Guararapes que foi representada pelo secretário de Turismo, André Trajano, pela 

coordenação municipal do Projeto Orla, Edivânia Rodrigues, e pelo Grupo de Trabalho (GT) composto 

por Marília Sequeira da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gilberlan Ferreira da Secretaria 

Executiva de Gestão e Planejamento Urbano e Habitação. 

As atividades ocorreram entre os dias 04 e 08 de Abril de 2022 na Faculdade dos Guararapes 

e obtiveram o envolvimento de atores da sociedade civil em suas diversas formas de organização, junto 

a técnicos e cientistas, que tem como foco a Orla do município, além dos representantes das três esferas 

de poder. 
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2 PARTICIPAÇÃO DOS ATORES NA PRIMEIRA ETAPA DA OFICINA DE PLANEJAMENTO 

DO PROJETO ORLA 

 

A mobilização dos participantes para a Oficina ocorreu através da Prefeitura de Jaboatão dos 

Guararapes e dos facilitadores da empresa CONSIGA. O processo de mobilização foi conduzido de 

forma a viabilizar a participação dos mais diferentes setores da sociedade, das instituições e da 

Iniciativa Privada que atuam diretamente na orla. A principal via de contato foi por e-mail, com o 

envio de convite formulado pela Prefeitura de Jaboatão (Figura 1). Os atores também foram 

contactados através de redes sociais e ligações telefônicas. O intuito foi tornar a Oficina representativa 

e acessível para todos, com a equipe organizadora fazendo uso de diferentes meios de comunicação. 

As Tabelas 1, 2 e 3 mostram a frequência dos envolvidos ao longo da semana. 

 

Figura 1: Convite para participação da Primeira Etapa da Oficina do PGI. 
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Tabela 1: Frequência dos participantes das instituições governamentais das esferas Federal e Estadual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Entidade ou Cargo 04/042022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 

Institucional (Federal/Estadual) 

Aldemir Rodrigues da Silva Capitania dos Portos F P P P P 

Aldo Rios Soares SPU-PE P P P P P 

Ana Roberta Sigg CPRH-UGC F P F P P 

Arthur Leone SDS-PE (CEMIT) F P P P P 

Fabíola Nardoto SPU-PE P F F F P 

Fabíola Valença CPRH-DLA P P P F F 

Helder B. Silva SDS-PE (CEMIT) F P P P P 

Ilca Priscila Araújo SPU-PE P P P P P 

Marcos Gesteira Costa SPU-PE F F F F F 

Núbia Chaves UFPE P P F P P 

Paulo Oliveira UFRPE F P F F F 

Roberta Vilaça EMPETUR P F F F F 

Sidney Vieira SEMAS-PE P P F P P 
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Tabela 2: Frequência dos participantes representantes da sociedade civil.                                                                                                                

Nome Entidade ou Cargo 04/042022 05/042022 06/042022 07/04/2022 08/04/2022 

Sociedade Civil 

Allen Jerônimo Representante do coletivo ocupe a peixaria F P F P P 

Bruno Ivan dos Santos Comerciante P P P P P 

Elisângela Maria dos Santos Não informado P P P P P 

Felipe de Moura Guia P P P P P 

Felipe Freire de Oliveira Morador F F F F F 

Gilson Jeronimo Morador e síndico de edíficio em Piedade P P P P P 

Jadson Félix da Silva Comerciante P P P P P 

Jota Lira Neves Representante de esporte aquático P P P P P 

Larissa Roberta Cabral de 

Medeiros 
Gerente comercial de hotel P F P F P 

Lourdes Melo 
Pres. Associação dos Artesãos de Jaboatão - Mãe 

Rainha 
P F P P P 

Marcelo Vieira 
Representante do movimento Salve Barra de 

Jangada e morador 
P F F F F 

Maria Aparecida Santana Presidente da colônia de pescadores Z25 P P P P P 

Maria de Lourdes da Silva Colônia de pescadores P P P P P 

Poliana Restaurante - Rota do Mar P P P P P 

Sandoval Berto da Silva Presidente da associação dos comerciantes P P P P P 

Sheirla Darc de Albuquerque 

Vasconcelos 
Comerciante P P P P P 

Suelania Soares de Barros 
Liderança dos Comerciante da areia da praia de 

Candeias 
P P P P P 



 

Núcleo de Estudos Marinhos 
Rua Dr. Arlindo Santos Maciel, nº 72, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.400-015 
www.jaboatao.gov.pe.br 

 

  

10 

Tabela 3: Frequência dos participantes do Governo Municipal. 

 

 

Nome Entidade ou Cargo 04/042022 05/042022 06/042022 07/042022 08/042022 

Institucional (Município) 

Adriana R. C. Costa SERUC F F F P F 

Adriano Artoni Bem Estar Animal P P P P P 

Ana Paula Pontes SEMAM P F F F P 

André Ângelo SEORP P F F F F 

André Trajano SETUC P F F F F 

Daniel Nascimento 

Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Urbano 

e Meio Ambiente 

F F P F F 

Diego Marques SEMAM F F P P F 

Edilene Rodrigues SEMAM P P F P P 

Edvânia Rodrigues SETUC P P F P P 

Geraldo Melo SETUC P P P F P 

Gilberlan Ferreira SPUH P P P P P 

Keitz Moura SEMAM P F F F F 

Luciana Maia SEBAN F P F P P 

Maria José Cristovam Araújo Não informada F F P F P 

Mariana Lins Aragão SPUH F F F F P 

Marília Sequeira SEMAM P P P P P 

Paula Patrícia Lopes Taeme SEBAN P F F F F 

Reinaldo Mesquita Junior SEORP P P P P P 

Tarciana Santos Souza SPUH P P P P P 
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As atividades desenvolvidas durante a semana tiveram início no dia 4 de abril do corrente ano, 

onde todos os convidados presentes participaram da solenidade de abertura. Em sequência houve a 

apresentação do facilitador Leonardo Tinôco, o qual explanou sobre o Projeto Orla e a dinâmica 

metodológica a ser seguida para a realização da Oficina Participativa. Ao longo do dia foram realizados 

momentos de diálogos com representantes das esferas dos governos federal, estadual e municipal, além 

das apresentações conduzidas pelos atores com publicação de pesquisas e trabalhos científicos na orla 

de Jaboatão. Também foram apresentadas as propostas das poligonais das Unidades de Planejamento, 

submetendo a avaliação dos atores, na plenária e, posteriormente, nos grupos de trabalho, os atores 

puderam verificar mais detalhadamente, nas imagens aéreas disponibilizadas em formatos A3 e A1 e 

ratificadas em visita de campo, no transcorrer da Oficina. 

O segundo dia foi dedicado a continuidade das apresentações. Finalizado o momento teórico, 

ocorreu a divisão dos grupos de trabalho, para as atividades práticas, de acordo com a respectiva área 

de atuação dos atores, com o objetivo de compor os quadros-síntese, objeto final deste diagnóstico. Ao 

terceiro dia ocorreu a visita às Unidades de Planejamento no período da manhã. Nesta ocasião os atores 

participantes da Oficina visitaram o espaço da orla direcionando o olhar sob “lentes de observação”, 

referentes aos aspectos turístico, econômico, social, ambiental e patrimonial, retornando às atividades 

de planejamento em mesas de conversação, no período da tarde. 

O quarto dia foi dedicado à conclusão dos quadros-síntese, para então realizar a sessão Plenária 

na manhã do quinto dia, onde todos socializaram os trabalhos realizados em cada Unidade 

Planejamento e submeteram ao referendo da Plenária, concluindo assim a as atividades da Primeira 

Etapa da Oficina de Planejamento Participativo do PGI. A seguir a Figura 2 mostra algumas 

apresentações realizadas durante a oficina.  
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Figura 2: Apresentações de palestrantes e representantes do Governo Municipal na Oficina de Planejamento. 

 

 

Apresentação da Profª. Núbia Chaves -UFPE Apresentação do Profº. Paulo Oliveira -UFRPE Apresentação do servidor Alex Ramos - 

Prefeitura 

Apresentação da Profª. Núbia Chaves -UFPE Apresentação do Profº. Paulo Oliveira -UFRPE 

Apresentação das servidoras Keitz Moura e 

Marília Sequeira - Prefeitura 

Apresentação do servidor Alex Ramos - 

Prefeitura 

Apresentação do servidor Adriano Artoni - 

Prefeitura 

Apresentação de Sidney Vieira - SEMAS 

Apresentação da Profª. Núbia Chaves -UFPE Apresentação do Profº. Paulo Oliveira -UFRPE 
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3 A ORLA DO MUNICÍPIO 

 

Em contexto mais amplo a orla jaboatonense está inserida no núcleo metropolitano do Estado 

de Pernambuco, que abrange seis municípios: Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, 

Recife (capital do estado) e São Lourenço da Mata. Destes seis, Jaboatão, Olinda e Recife possuem 

praias, como mostra a Figura 3 a). 

 

Figura 3: a) Divisão setorial do litoral do Estado de Pernambuco, b) Litoral jaboatonense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Estudos Marinhos, PMJG. 

 

 Jaboatão dos Guararapes está localizado ao Sul de Recife, entreos paralelos 08°02’48’’ e 

08°14’31’’ de latitude Sul e os meridianos 34°54’23’’ e35°06’54’’ de longitude Oeste. O seu litoral 

possui aproximadamente 8 km de extensão de forma sinuosa, englobando as praias de Piedade, 

Candeias e Barra de Jangada. É limitado ao Norte pela praia de Boa Viagem e ao Sul pela praia do 
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Paiva, tendo a confluência dos estuários dos rios Jaboatão e Pirapama entre a Ilha do Amor (conhecida 

também como spit do Paiva) e a praia de Barra de Jangada, como mostra a Figura 3 b). 

Dos 8 km de extensão do litoral, aproximadamente 6 km passaram pelo processo de engorda de 

praia. Essa área é intensamente urbanizada, marcada pela presença de obras de engenharia costeira como: 

espigões e quebra-mares; e estruturas rígidas como enrocamentos e construções localizadas no pós-praia 

que impedem a livre movimentação de areia. 

 

3.1 Conceitos 

De acordo com os artigos 22 e 23 do decreto Nº 5.300/2004, Orla Marítima é definida como “a 

faixa contida na zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra 

terrestre, caracterizada pela interface entre a terra e o mar”. A porção marítima limita-se até à isóbata 

de 10 metros, profundidade na qual as ondas passam a sofrer influência da variabilidade topográfica 

do fundo marinho, promovendo o transporte de sedimentos; a porção terrestre limita-se em direção ao 

continente, cinquenta metros em áreas urbanizadas ou duzentos metros em áreas não urbanizadas, 

demarcados a partir da linha de preamar ou do limite final de ecossistemas, tais como as caracterizadas 

por feições de praias e ambientes tipicamente costeiros. 

Com o objetivo de planejar as ações para disciplinar o uso e ocupação da orla de Jaboatão a 

CONSIGA em comum acordo com a prefeitura dividiu esse território em três Unidades de 

planejamento (UP) denominadas de: UP1, UP2 e UP3, como mostra a Figura 4, respeitando os limites 

dispostos no decreto supracitado. 
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Figura 4: Unidades de Planejamento. 

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

        

 

Onde: 

  Unidade de Planejamento 1 faz divisa ao Norte com a praia de Boa Viagem e ao Sul limita-se 

com a Rua Doutor Aniceto Varejão.  

 Unidade de Planejamento 2 limita-se entre as ruas Doutor Aniceto Varejão (ao Norte) e Gilberto 

Carlos Zarzar (ao Sul). 

 Unidade de Planejamento 3 limita-se entre a rua Gilberto Carlos Zarzar (ao Norte) até o município 

do Cabo de Santo Agostinho na Zona Estuarina. 

       

Fonte: CONSIGA, 2022. 
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3.2 Unidades de Planejamento 

Essas UPs poderiam ser divididas em trechos, levando em consideração os aspectos físicos e 

processos de uso e ocupação predominantes, porém os participantes não cosideraram necessário, visto 

a homogeneidade que os ambientes apresentavam. As orlas foram classificadas nos termos do Decreto 

Nº 5.300/2004 com as seguintes tipologias e classes: 

 

 A Unidade de Planejamento 1 corresponde a Praia de Piedade, quanto aos tipos genéricos de orla 

está classificada como “Exposta e com Urbanização Consolidada” – CLASSE C. A forma geral 

de sua linha de costa é mais retilínea e apresenta os seguintes atributos naturais: praia e piscinas 

naturais durante a baixamar em virtude da presença de beachrocks em um pequeno trecho.   

Dispostos paralelos à faixa de praia, tem-se a área urbanizada enquanto matriz do tecido urbano, 

Figura 5. Foi dividida em dois trechos onde: 

Trecho 1: limitando-se ao Norte com a divisa da praia de Boa Viagem e ao Sul com a rua 

 Arnaldo Cavalcante de Aragão - tipologia de orla exposta; 

Trecho 2: limitando-se ao Norte com a rua Arnaldo Cavalcante de Aragão e ao sul com a rua 

 Dr. Aniceto Varejão - tipologia de orla exposta com pequeno trecho semi-abrigada pela 

ocorrência de retaguarda de recifes.  
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Figura 5: Unidade de Planejamento 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022. 

 

 A Unidade de Planejamento 2, corresponde a praia de Candeias, quanto aos tipos genéricos de orla, 

também possui classificação como “orla exposta com urbanização consolidada”, CLASSE C visto a 

ocorrência de processos de erosão em sua linha de costa. No entanto, quando a maré está baixa, a 

conformação da orla poderia ser classificada como semi-abrigada (para efeito de entendimento de sua 

dinâmica ambiental). A forma geral de sua linha de costa é mais curvada e apresenta os seguintes 

atributos naturais: praia e piscinas naturais durante a baixa-mar devido a presença de um extenso banco 

algálico (Figura 6).  Poderia ser dividida em dois trechos onde: 

Trecho 1:  limitando-se ao norte com a rua Dr. Aniceto Varejão e ao sul com a rua Pombos  -

 tipologia exposta. 

Trecho 2: limitando-se ao norte com a rua Pombos e ao sul com a rua Gilberto Carlos Zarzar  

 - tipologia exposta. 

Porém os participantes da Oficina entenderam que por sua homogeineidade não se fazia 

necessário tal subdivisão em trechos. 
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Figura 6: Unidade de Planejamento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022. 

 

 A Unidade de Planejamento 3, corresponde a toda extensão da Orla da praia de Barra de Jangada. 

Quanto aos tipos genéricos de orla, dispõe da classificação de “Orla semi-abrigada em processo de 

Urbanização” – CLASSE B. Sua linha de costa não possui forma definida constante, e detém os 

seguintes atributos naturais: Praia, Planície de Maré e Manguezal (Figura 7). Disposto paralelo à faixa 

de orla, além de equipamentos urbanos, têm-se corredor de mata e pequena ilha (banco de areia) na 

faixa aquática. Poderia ser dividida em dois trechos: 

Trecho 1: limitando-se ao Norte com a rua Gilberto Carlos Zarzar e ao Sul com a 

 desembocadura do rio Jaboatão - tipologia semi-abrigada. 

Trecho 2: limitando-se ao Norte com a desembocadura do rio Jaboatão e ao Sul com o limite 

 entre Barra de Jangada e Cabo de Santo Agostinho na Zona Estuarina - tipologia semi-

 abrigada. 
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Porém, os participantes entenderam não haver dinâmicas tão distintas que justificassem a 

subdivisão em trechos, considerando a UP como único elemento de análise e planejamento. 
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Figura 7: Unidade de Planejamento 3 e seus trechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para alcançar os diferentes setores representados na Oficina de Planejamento, a CONSIGA 

utilizou quatro técnicas: Escutatória, visualização, mesa de conversação e plenária. As três primeiras 

utilizadas durante a montagem dos quadros-síntese, em cada Unidade Planejamento, na ocasião em 

que o conjunto dos atores envolvidos foi dividido em grupos de discussão menores. Cada grupo ficou 

responsável pela montagem dos quadros-síntese de sua Unidade de Planejamento respectiva, onde 

cada sujeieto escolheu o grupo em que iria trabalhar levando em consideração sua afinidade com a UP 

escolhida. A plenária aconteceu no último dia da Oficina com a participação de todos os grupos. 

 

 Escutatória 

A técnica da escutatória cria espaços para deixar que o outro se expresse ao mesmo tempo em 

que incentiva os ouvintes a praticarem a escuta ativa. Esta técnica estimula o trabalho em equipe, ajuda 

a promover as relações interpessoais gerando confiança entre os indivíduos do grupo, além de fornecer 

informações relevantes muitas vezes só relatadas pelas partes afetadas. Esta técnica esteve presente no 

decorrer da oficina durante as discussões necessárias para as composições dos quadros-síntese.   

 

 Visualização 

O método da visualização consistiu em escrever em cartelas de cores diferentes, as pautas 

aprovadas pelo grupo e coladas em um local visível para todos, para que, dessa forma todos 

acompanhassem a elaboração do quadro-síntese. A utilização de cores diferentes entre as cartelas se 

mostrou uma tática muito eficiente pois facilitou a diferenciação dos tópicos discutidos ajudando assim 

na organização do pensamento dos participantes. Se um quesito discutido fosse considerado relevante 

para todos os membros do grupo, então, a cartela referente ao quesito discutido faria parte do quadro-

síntese, caso contrário estaria descartada pois para uma pauta compor o quadro-síntese a decisão do 

grupo teria que ser unânime. A Figura 8, mostra como exemplo a montagem de um dos quadros-síntese 

durante a Oficina. 
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Figura 8: Uso da técnica de visualização na montagem do quadro síntese 2A no grupo de trabalho da 

UP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022 

 

 

 Mesas de conversação 

Concomitantemente ao método da escutatória e visualização, as mesas de conversação foram 

articuladas quando da formação dos grupos para trabalhos em cada UP específica. Esse é um formato 

onde é estabelecido um espaço de conversação, ao redor de uma mesa, para que o fluxo comunicacional 

se estabeleça de forma que, através da articulação de um líder escolhido pelos participantes, ocorra a 

construção de consensos estratégicos, considerando os interesses de cada grupo, considerando o jogo 

social que se expressa no fluxo comunicacional entre os participantes da mesa, sobre um determinado 

tema específico. Nesta ocasião cada pauta colocada em discussão por algum indivíduo do grupo era 

debatida até se chegar ao consenso, determinando se iria ou não entrar no quadro síntese trabalhado 

no momento. As mesas de conversação podem formar-se e desformar-se ou alterar-se, de acordo ao 

tema, UP, momento de planejamento, entre outros aspectos a considerar. 
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 Plenária 

A plenária é outra técnica onde não se busca a produção de consensos, mas sim, a prática 

democrática da apresentação de uma tese e o estabelecimenon do contraditório, com defesa, 

discordâncias, concordâncias, réplicas e tréplicas. Em não havendo consenso, o tema é colocado em 

votação, podendo ser referendado, suprimido ou alterado. A plenária ocorreu no último dia na presença 

de todos os envolvidos na confecção dos quadros-síntese. Nessa ocasião, representantes de cada grupo 

apresentaram os quadros montados pela sua respectiva equipe. Nesse momento, integrantes de outros 

grupos podiam colocar em questão a viabilidade do que foi exposto. Enquanto a decisão dentro de 

cada grupo tem que ser unânime, na Plenária é feita através da votação de todos os participantes. Têm-

se assim, a unicidade das diversidades de visões sobre a Orla de Jaboatão, para a legítima maioria dos 

representantes presentes. 
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5 FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

A formação dos grupos ocorreu mediante a seleção de cada sujeito do processo, levando em 

consideração sua afinidade com a UP, destacando a necessidade em atingir os critérios de 

representatividade nos mais variados setores sociais e das esferas de Poder. As figuras a seguir mostra 

a participação dos atores em cada grupo.  

 

Figura 9: Grupo de planejamento da UP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022. 

 

Tabela 4:Relação dos participantes da equipe de planejamento da UP1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de Planejamento 1 

 

Nome Entidade ou Cargo 

Adriano Artoni SEBAN 

Arthur Leone SDS-PE (CEMIT) 

Bruno Ivan dos Santos Comerciante 

Diego Marques SEMA 

Edilene Rodrigues SEMA 

Gilson Jeronimo Morador e síndico de edíficio em Piedade 

Helder B. Silva SDS-PE (CEMIT) 

Ilca Priscila Araújo SPU-PE 

Jadson Félix da Silva Comerciante 

Larissa Roberta Cabral de Medeiros Gerente comercial de hotel 

Luciana Maia SEBAN 

Maria Aparecida Santana Presidente da colônia de pescadores Z25 

Maria de Lourdes da Silva Colônia de pescadores 

Marília Sequeira SEMA 

Núbia Chaves UFPE 

Sheirla Darc de Albuquerque Vasconcelos Comerciante 



 

Núcleo de Estudos Marinhos 
Rua Dr. Arlindo Santos Maciel, nº 72, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.400-015 
www.jaboatao.gov.pe.br 

 

  

25 

Figura 10: Grupo de planejamento da UP2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022. 

 

Tabela 5:Relação dos participantes da equipe de planejamento da UP2. 

 

 

 

Unidade de Planejamento 2 

 

Nome Entidade ou Cargo 

Aldo Rios Soares  SPU-PE 

Allen Jeronimo Representante coletivo ocupe a peixaria 

Edvânia Rodrigues SETUC - Município 

Elisangêla Maria dos Santos Comerciante 

Felipe de Moura Comerciante e Guia 

Geraldo Melo SETUC -  Município 

Jota Lira Neves Rpresentante do esporte aquático 

Lourdes Melo 
Pres. Associação dos Artesões de 

Jaboatão - Mãe Rainha 

Maria José Cristovam Araújo Secretária de Infraestrutura 

Reinaldo Mesquita Junior SEORP -  Município 

Sandoval Berto da Silva 
Presidente da associação dos 

comerciantes 

Tarciana Santos Souza SPUH -  Município 
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Figura 11: Grupo de planejamento da UP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CONSIGA, 2022 

 

 

Tabela 6: Relação dos participantes da equipe de planejamento da UP3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidade de Planejamento 3 

 

Nome Entidade ou Cargo 

Aldemir Rodrigues da Silva Capitania dos Portos 

Ana Roberta Sigg CPRH-UGC 

Fabíola Valença CPRH-DLA 

Gilberlan Ferreira SPUH 

Poliana Lima Restaurante - Rota do Mar 

Sidney Vieira SEMAS-PE 

Suelania Soares de Barros 
Liderança dos Comerciante da areia da praia 

de Candeias 
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5.1 Trabalho de Campo nas Unidades de Planejamento. 

O trabalho de campo foi realizado por cada grupo correspondente a sua Unidade de 

Planejamento, através de uma visita a todo o espaço territorial da UP. Durante a visita de campo os 

facilitadores orientaram cada grupo a olhar através das lentes de observação sob os seguintes aspectos: 

ambiental, socioeconômico, turístico, patrimonial e cultural. O objetivo era fazer observações para 

constatar se as informações contidas nos cenários atual e desejado, construídos até então, condiziam 

com a realidade observada, ou necessitavam ajustes. Muitas fotografias foram tiradas e em cada UP 

cenários foram confirmados e outros ajustados. A Figura 12 mostra alguns cenários constatados 

durante a visita. 
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Figura 12: Alguns dos cenários constatados durante a visita de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

UP3 - Atividade pesqueira 

UP3 - Praia com estruturas rígidas 

UP3 – Estaleiro em local inadequado 

UP1 - Patrimônio histórico 

UP1 - Rochas abandonas na praia 

UP1 - Jangadas no pós-praia. UP2 - Comércio na praia 

UP2 - Ninhos de tartaruga 

Fonte: CONSIGA, 2022  
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6 PROBLEMAS E OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS NA ORLA 

 

Uma vez definidos os grupos de planejamento de cada UP, suas respectivas reuniram-se a fim 

de discutir os temas a serem colocadas dentro dos quadros-síntese, fazendo uso da metodologia já 

descrita anteriormente. 

 

6.1 Conteúdo dos Quadros-Síntese 

 

 Quadro Síntese 1:  Listagem das configurações do local e usos que a área recebe; Identificação 

dos problemas; Identificação dos potenciais e enumeração dos projetos previstos ou em 

implantação. 

 Quadro Síntese 2A:  É aquele que onde os problemas identificados no Quadro Síntese 1 serão 

descritos e analisados sob o seu encadeamento causal. Nele são transpostos os problemas descritos 

no Quadro-Síntese 1 e identificadas as causas ou atividades geradoras desses problemas, bem 

como as consequências, efeitos ou impactos de cada um dos problemas gerem. 

 Quadro Síntese 2B: Neste, os potenciais identificados no Quadro Síntese 1 são transpostos, 

quando são identificadas as oportunidades e os obstáculos para permitir que esses potenciais 

possam se expressar de forma clara, prática e objetiva. 

 

Destaque-se que no Quadro Síntese 2A da UP1 existem duas colunas a mais se comparado 

com as outras UPs. Nesta UP se observou que a maioria das causas dos problemas traziam como fato 

gerador a falta de zoneamento no uso da praia. Assim, o Facilitador entendeu tratar-se de um problema 

estruturante, gerador de outros problemas, sendo adicionada uma coluna denominada de causa 

estruturante. O mesmo ocorreu com a identificação de consequências estruturantes nessa mesma UP.  

As tabelas a seguir mostram os quadros-síntese desenvolvidos para cada UP. 
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Tabela 7: Quadro Síntese 1 da UP1. 

QUADRO SÍNTESE 1 - UP1  

Configuração local/uso Problema Potencial 
Projetos Previstos ou em 

Implantação 

Depredação de prédios e equipamentos 

públicos. 

Falta de espaço e infraestrutura para 

comerciantes da praia (guarda e 

procedimento dos alimentos). 

Ecoturismo, turismo 

náutico e bem-estar 

social. 

Implantação do sistema de 

esgotamento sanitário 

Insuficiência de áreas e equipamentos de 

lazer 

 Falta de infraestrutura para pescadores 

guardarem as embarcações e apetrechos. 
Extensa faixa de areia. 

Segunda etapa da requalificação 

do calçadão 

Presença de trator saneador prejudicando os 

ninhos de tartarugas. 
Praia sem banheiros fixos.  Esporte aquático. 

Revisão e reestruturação de todo 

o parque de iluminação 

Praia sem chuveiro público. Carência de acessibilidade. Educação ambiental 
Repavimentação de todas as ruas 

transversais com acessibilidade 

Presença de rede de espera sem 

monitoramento do responsável. 
Avanço dos prédios em área da União. 

Turismo histórico, 

cultural e arqueológico. 

A reposição da areia da orla é 

uma medida compensatória da 

requalificação da orla; 

Presença de blocos de rocha e resíduos 

sólidos provocando poluição visual. 
Falta de segurança noturna e diurna.  

Implantação do Centro Tamar 

para Tartarugas Marinhas 

Falta de quiosque com funcionamento 

noturno. 
Evidência de erosão marinha.  

Requalificação da orla: 

Banheiros, Quiosques, 

Academias e Quadras 

poliesportivas 

Construções irregulares bloqueando 

parcialmente o acesso à praia. 
Chuveiros na areia da praia.   

Insuficiência de vegetação nativa de praia. 
Falta de instalação com espaço para 

artesanato. 
  

Falta de segurança noturna e diurna. 
Disposição inadequada de lixo por 

condomínios e residências. 
  

Carência de acessibilidade. 
Vegetação exótica dificultando a fixação de 

sedimentos. 
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Configuração local/uso Problema Potencial 
Projetos Previstos ou em 

Implantação 

Praia sem banheiros fixos.  Falta de píer para atração das embarcações.   

Evidência de erosão marinha. 

Danos aos equipamentos públicos por má 

qualidade dos materiais na requalificação da 

obra. 

  

Falta de atrativos para permanência e 

consumo local do turista. 
Calha de erosão quando chove, na praia.   

Falta de instalação com espaço para o 

artesanato. 

 Refletores direcionados para o mar afetam as 

tartarugas. 
  

Disposição inadequada de lixo por 

condomínios e residências. 
 Ruas sem drenagem.   

Vegetação exótica dificultando a fixação 

de sedimentos. 

 Presença de animais de grande porte e 

veículos motorizados na praia. 
  

Danos aos equipamentos públicos por má 

qualidade dos materiais. 

 Intervenção urbanística sobre a faixa de 

areia. 
  

Calha de erosão quando chove na praia. 
 Presença de trator saneador prejudicando os 

ninhos de tartaruga. 
  

Falta de infraestrutura para pescadores 

guardarem as embarcações, apetrechos. 

 Insuficiência de áreas e equipamentos de 

lazer. 
  

Refletores direcionados para o mar, 

afetando as tartarugas. 

Depredação de prédios e equipamentos 

públicos. 
  

Presença de animais de grande porte e 

veículos motorizados na praia. 

Presença de blocos de rocha e resíduos 

sólidos. 
  

Dificuldade de embarque e desembarque 

de pescadores. 
Retirada da areia da praia.   

Falta de infraestrutura para comerciantes 

da praia, guarda e processamento dos 

alimentos. 

 Insuficiência de vegetação nativa de praia.   

Refletores direcionados para o mar. 
Presença de rede de espera sem 

monitoramento do dono. 
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Configuração local/uso Problema Potencial 
Projetos Previstos ou em 

Implantação 

Ninhos de tartaruga protegidos. 
 Falta de renda aos comerciantes e 

ambulantes da praia no período de inverno. 
  

Ninhos de tartaruga violados. Ninhos de tartaruga violados.   

Ninhos de tartaruga eclodindo. 
Trecho de 2km de praia interditada para 

banho. 
  

Estoque de areia de engorda. 
Falta de quiosques com funcionamento 

noturno. 
  

Identificação de terrenos da União para 

realocação. 

Placas de sinalização de segurança e 

informativas deterioradas. 
  

Muretas do calçadão já com rachaduras.    

Hotel abandonado na orla.    

Chuveiros na areia da praia.    

Avanço de prédios.    

Rua sem drenagem.    

Área militar abandonada, sujeita a 

vandalismo e tráfico de drogas. 
   

Retirada de areia da praia.    

Atividade pesqueira e barcos na praia.    

Unidades móveis de barracas precárias.    

Imóveis abandonados na orla, área sujeita a 

vândalos e poluição visual. 
   

Hotéis em decadência.    

Placas de sinalização de segurança e 

informativas deterioradas. 
   

Banheiros químicos na praia.    

Calçadão deteriorado.    

Quadra de esporte deteriorada.    

Poluição sonora.    
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Configuração local/uso Problema Potencial 
Projetos Previstos ou em 

Implantação 

Poluição marinha.    

Presença de pombos na praia.    

Pontos de berçários de tartarugas e risco de 

vulnerabilidade. 
   

Fezes de animais de grande porte na praia.    

Falta de zoneamento das atividades na praia.    

Intervenção urbanística na orla.    

 



 

Núcleo de Estudos Marinhos 
Rua Dr. Arlindo Santos Maciel, nº 72, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.400-015 
www.jaboatao.gov.pe.br 

 

  

34 

 

 

Tabela 8: Quadro Síntese 1 da UP2. 

QUADRO SÍNTESE 1 - UP2 

Configuração local/uso Problema Potencial Projetos Previstos ou em Implantação 

Barcos estacionados na areia e 

no mar 

Rampas e escadas de acesso a faixa de 

areia e ao calçadão danificadas 

Implantação de Polo 

Gastronômico 
Engorda da faixa de areia 

Pracinha dos pescadores 
Desnível do calçadão com pontos de 

alagamentos em vários trechos 
Ecoturismo Segunda etapa de requalificação do calçadão 

Comércios de praia (cadeiras, 

mesas, guarda-sóis) 

Pontos de alagamentos na avenida Beira 

Mar 
Eventos culturais 

Implantação do sistema de esgotamento 

sanitário 

Lixeiras na faixa de areia 
Invasão de terreno de marinha por prédios 

e residências 
Eventos esportivos 

Programa de monitoramento de desova das 

tartarugas marinhas 

Pedras na faixa de areia Esgoto à céu aberto Realização de feiras 
Repavimentação de todas as ruas transversais 

com acessibilidade 

Sesc - Clube de Lazer 
Ligação clandestina de esgoto na rede de 

drenagem 

Desenvolvimento de 

rede hoteleira 

Revisão e reestruturação de todo o parque de 

iluminação 

Terreno onde guarda material 

dos comerciantes 
Placas de sinalização de uso ilegíveis 

Práticas esportivas 

diversas 
Requalificação de banheiros e academias 

Container para lixo Lixo e entulho na faixa de areia  
Implantação de quiosques e quadras 

poliesportivas 

Diques no mar Árvores com raízes expostas  Implantação de videomonitoramento na orla 

Presença de postes que são 

utilizados para eventos 

Lixeiras mal distribuídas e danificadas na 

faixa de areia e calçadão 
  

Banheiros químicos 
Terrenos e edificações baldios gerando 

problemas socioambientais 
  

Restaurantes 
Utilização de geladeira abandonada como 

sanitário 
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Configuração local/uso Problema Potencial Projetos Previstos ou em Implantação 

Identificação de área de desova Falta de segurança pública   

Área destinada para prática de 

esportes 
Ausência de salva-vidas   

Terrenos sem edificações Ausência de banheiros públicos   

Snipe - Clube de Vela 

Falta de infraestrutura para o comerciante 

guardar seus materiais e processar os 

alimentos 

  

Mercado do peixe 
Falta de padronização dos comerciantes 

na praia 
  

Feira de Orgânicos Escultura de Lula Côrtes deteriorada   

Escultura de Lula Côrtes 

Falta de renda aos comerciantes e 

ambulantes da praia no período do 

inverno 

  

Placas informativas sobre uso 

devido da área 

Falta de fiscalização de veículos aquáticos 

motorizados 
  

Ninho de tartaruga Falta de conscientização ambiental   

Rede de espera no mar 

Falta de regulamentação e cadastro das 

práticas dos esportes aquáticos não 

motorizados 

  

Vegetação: rasteria, coqueiros, 

castanholas 

Falta de ordenamento no estacionamento 

dos barcos e jangadas na praia 
  

Estrutura de contenção 

hidráulica 

Falta de fiscalização dos comerciantes da 

praia 
  

Veículos na faixa de areia 
Ausência de fiscalização da pesca 

artesanal 
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Configuração local/uso 
 

Problema 
 

Potencial 
 

Projetos Previstos ou em Implantação 

 

 

Inexistência de placas informativas ao 

turista 

  

 

Falta de sinalização da proibição de 

automóveis e motocicletas na faixa de 

areia 

  

 

 
Inexistência de hotéis   

 Inexistência de agências bancárias   
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Tabela 9: Quadro Síntese 1 da UP3. 

QUADRO SÍNTESE 1 - UP3 

Configuração local/uso Problema Potencial 
Projetos Previstos ou em 

Implantação 

 Marinas Falta de lâmpadas (substituir/repor)   Passeio Marítimo e fluvial 

 Projeto Nova Orla 

Residências  Deficiência na vigilância animal.   Pescaria 

 Erosão 
Manutenção/ substituição e 

colocação de postes. 
  Esporte Náutico 

Serviços Gerais 
Deficiência no tratamento de 

esgotos. 
  Passeio de Catamarã. 

Hospedagem 

 Deficiência e insuficiência de 

infraestrutura que facilite a 

permanência do turista. 

  Competição Náutica 

Esportes Náuticos de Areia e 

Aéreo  Falta de sinalização: 

 Alerta de tubarões 

 Afogamentos 

 Vias e acessos 

  Festa Cultural / Religiosa 

 Lixo e esgoto   Belezas naturais 

 Escola Náutica   Campeonato de esporte diversos 

Restaurante   Restaurantes e Marinas 

Oficinas de Barco 
 Educação Ambiental: 

 População em geral 

 Estudantes 

 Comerciantes e turistas 

  Feiras e Artesanatos 

Assoreamento   ECO Turismo 

Manguezal   Quiosques 

 Deficiência e/ou Inexistência de 

Pavimentação 
  Rede de Hotelaria 

Barracas de Praia Falta de regularização das Marinas   Eventos 

Área de eventos 

Falta de ações de combate ao 

assoreamento na foz do rio (canal de 

navegação) 

  Espaço para pratica de esportes 
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Configuração local/uso Problema 
Potencial 

 

  Acesso precário: 

 Pedestres 

  Embarcações 

  Ciclovia 

  

  

   Falta de policiamento  

   Falta de bombeiros na praia  

   Deficiência na coleta de lixo  

   Falta de hospedagem.  

   Falta de ordenamento do comercio 

da praia: 

 Ação do poder 

público/comerciantes 

 

  

   Faltam áreas adequadas para 

prática de esportes e lazer: 

 Delimitação de áreas 

 Instalação de equipamentos 

públicos. 

 

  

  

 
  Faltam polos: 

 Gastronômico 

 Cultural 

 Artesanatos 

 

  

  

  

 
  Fiscalização ambiental insuficiente: 

 Federal 

 Estatal 

  Municipal 

 

  

  

  

   Faltam ações para solucionar a 

existência de ocupações irregulares: 

  Habitação 

 

  

Projetos Previstos ou em 

Implantação 
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Configuração local/uso Problema 
 

Potencial 

  Comércio  

 
  Falta a criação/conservação de 

praças e monumentos públicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projetos Previstos ou em 

Implantação 
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Tabela 10: Quadro Síntese 2A da UP 1. 

Quadro Síntese 2A   UP1 

Causas 

estruturantes 

Causas Problemas Consequências Consequências 

estruturantes 

 Falta de 

zoneamento no 

uso da praia. 

 Não identificação do espaço. 

Falta de espaço e infraestrutura 

para comerciantes da praia 

(guarda e procedimento dos 

alimentos). 

Demora no atendimento (causa 

baixa qualidade). 

   Falta de atrativos para 

permanência e consumo local 

dos turistas e usuários locais 

 

   Hotéis em decadência 

 Falta de projetos para a criação 

de infraestrutura para 

comerciantes. 

 Unidades móveis de barracas 

precárias. 

Perdas financeiras. 

Falta de atrativos para 

permanência e consumo local 

do turista e usuários locais. 

 Falta de projetos de 

infraestrutura para pescadores 

guardarem as embarcações e 

apetrechos. 

 Falta de infraestrutura para 

pescadores guardarem as 

embarcações e apetrechos. 

Demora na partida das 

embarcações. 

 Dificuldade de guarda e 

transporte de equipamentos. 

 Conflitos no uso do espaço. 

 Prejuízo no acondicionamento 

do pescado. 

Falta de esgotamento sanitário. Praia sem banheiros fixos. 

Poluição e contaminação na 

faixa de areia. 
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Causas Problemas Consequências 

  

 

 Maior exposição ao risco de 

ataques de tubarão. 

   Insuficiência de rampas, 

escadas. 
Carência de acessibilidade. 

 Prejuízo ou impedimento do 

acesso de pessoas com 

dificuldade de mobilidade.    Bloqueios por árvores e 

estruturas antigas. 

   Ato cultural de ocupação 

irregular de espaços públicos.  Avanço dos prédios em área da 

União. 

 Redução da acessibilidade. 

   Falta de atuação do poder 

público. 

 Perda de espaços públicos e 

prejuízo ao privado. 

   Presença de marginais na orla. 

Falta de segurança noturna e 

diurna. 

 Assaltos. 

   Presença de vândalos.  Sensação de insegurança. 

   Tráfico de drogas. 
 Afastamento de turistas e 

moradores. 

   Falta de policiamento 

ostensivo. 
 Depredação de patrimônio 

público e privado.    Precária iluminação. 

   Falta de monitoramento com 

câmera. 

   Causas naturais. 

   Evidência de erosão marinha. 

 Perda da praia recreativa. 

   Falta de aporte de sedimentos. 
 Perda dos ecossistemas 

naturais. 

   Necessidade do banhista.    Chuveiros na areia da praia. 

  Conforto para o cliente. 

  Erosão pontual. 

Contaminação por água de 

esgoto. 

Causas 

estruturantes 

Consequências 

estruturantes 
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Causas 
Problemas 

Consequências 

   Interferência do poder 

público. 
   Falta de instalação com espaço 

para artesanato. 

   Menor divulgação para 

cultura e artesanato local. 

   Falta de projetos. 

   Enfraquecimento econômico.    Falta de um espaço 

determinado. 

   Não disponibilidade de 

recipientes e espaços adequados 

para guardar o lixo até a coleta. 

   Disposição inadequada de lixo 

por condomínios e residências. 

   Proliferação de vetores 

causadores de doenças. 

   Entupimentos de galerias 

pluviais. 

   Lixo espalhado nas ruas. 

   Projeto paisagístico 

inadequado. 

   Vegetação exótica 

dificultando a fixação de 

sedimentos. 

   Potencialização da erosão. 

   Risco de acidentes por queda 

de frutos e palhas. 

   Falta de zoneamento para 

atracação de embarcações. 

   Falta de píer para atracação 

das embarcações. 

   Dificuldade de embarques e 

desembarque do material de 

pesca. 

   Risco de acidentes para o 

pescador. 

   Risco de perda de material. 

   Não observância das 

especificações dos materiais 

para a segurança dos usuários. 

   Danos aos equipamentos 

públicos por má qualidade dos 

materiais na requalificação da 

obra. 

   Risco de acidente dos 

usuários. 

   Quadra de esportes 

deteriorada. 

Consequências 

estruturantes 

Causas 

estruturantes 
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Causas 

 

Problemas 

 

Consequências 

 

   Falta de inspeção pelo 

responsável durante a execução 

da obra. 

 

 

Muretas do calçadão já com 

rachaduras. 

   Indisponibilidade do 

equipamento para uso. 

   Falta da macrodrenagem. 
Calha de erosão quando chove, 

na praia. 

   Contaminação da areia e do 

mar, inclusive poluição. 

   Má qualificação da rede de 

coleta de águas pluviais. 
   Perda de areia. 

   Imperícia ambiental no 

projeto e na instalação dos 

refletores. 

Refletores direcionados para o 

mar afetam as tartarugas. 

   Desorientação das tartarugas. 

   Danos ecológicos à espécie. 

   Falta a execução do projeto de 

drenagem. 
Ruas sem drenagem. 

   Formação de pontos de 

alagamento. 

   Falta de fiscalização 
Presença de animais de grande 

porte e veículos motorizados na 

praia. 

   Compactação da areia e dos 

ninhos de tartaruga. 

   Falta de atender à norma. 

   Risco de acidentes para o 

usuário. 

   Contaminação do solo. 

   Interesse social. 
Intervenção urbanística sobre a 

faixa de areia. 

   Perda da regeneração. 

   Risco ao patrimônio. 

   Desorganização do uso da 

faixa de areia. 

 

Causas 

estruturantes 
Consequências 

estruturantes 
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Causas 

 

Problemas 
 

Consequências 

Necessidade de limpeza. 
Presença de trator saneador 

prejudicando os ninhos de 

tartaruga. 

 

   Compactação de ninhos. 

   Maior eficiência na limpeza. 

   Arraste de ovos e filhotes. 

   Rebaixamento do perfil 

praial. 

   Falta de execução do projeto 

de requalificação da orla. 

Insuficiência de áreas e 

equipamentos de lazer. 

   Superlotação dos 

equipamentos existentes. 

   Redução da permanência dos 

usuários. 

   Falta de manutenção 

preventiva. 
Depredação de prédios e 

equipamentos públicos. 

   Poluição visual. 

   Vandalismo. 
   Prejuízo ao erário 

   Iluminação precária. 

   Retirada do espigão para 

acesso dos transeuntes à praia. 

Presença de blocos de rocha e 

resíduos sólidos. 
   Poluição visual. 

   Falta de fiscalização. 

Retirada da areia da praia. 

   Diminuição do estoque de 

areia. 

   Impunidade dos infratores. 
   Desequilíbrio do ecossistema 

praial. 

   Supressão indevida da 

vegetação nativa. Insuficiência de vegetação 

nativa de praia. 

   Instabilidade do ecossistema 

praial. 

   Falta do ponto de sementeira 

para replantio. 

   Impacto negativo sobre a 

fauna. 

   Pesca clandestina e/ou 

irregular. 

Presença de rede de espera sem 

monitoramento do dono. 

   Morte de tartarugas e outros 

animais marinhos. 

 

 

Causas estruturantes Consequências estruturantes 
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Causas Problemas Consequências 

   Falta de fiscalização. 
 

   Poluição marinha. 

   Pesca predatória.    Risco de acidente. 

   Falta de investimento em 

projetos de turismo de baixa 

estação. 

   Falta de renda aos 

comerciantes e ambulantes da 

praia no período de inverno. 

   Não remuneração. 

   Queda de renda do 

comerciante. 

   Dificuldade de renda 

   Falta de educação ambiental. 

   Ninhos de tartaruga violados. 
   Mortandade e diminuição da 

espécie.    Tráfico animal. 

   Vandalismo. 

   Estratégia de mitigação 

devido aos ataques de tubarão. 

   Trecho de 2km de praia 

interditada para banho. 

   Declínio da atividade 

econômica. 

   Medo do banho de mar. 

   Insatisfação de comerciantes 

e usuários. 

   Falta de projetos e 

licenciamento para instalação 

dos quiosques. 

   Falta de quiosques com 

funcionamento noturno. 

   Falta de atrativos e prestação 

de serviços ao turismo e ao 

usuário. 

   Vandalismo. 

   Placas de sinalização de 

segurança e informativas 

deterioradas. 

   Falta de informação ao 

frequentador da praia. 
   Ação corrosiva das 

intempéries. 

   Roubo de placas de 

sinalização de tartarugas. 
   Perigo iminente. 

Causas 

estruturantes 

Consequências 

estruturantes 
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Tabela 11: Quadro Síntese 2A da UP2. 

QUADRO SÍNTESE 2A   UP2 

Causas Problema Consequências 

  Falta de manutenção; 

  Vandalismo. 

Rampas e escadas de acesso a faixa 

de areia e ao calçadão danificadas 

 Acidentes; 

 Perda dos equipamentos; 

 Torna mais onerosa a manutenção; 

 Afastamento do usuário; 

  Falta de acessibilidade. 

 Ineficiência da drenagem;  

 Lançamento indevido de esgoto; 

 Avaria do sistema de drenagem por 

populares; 

 Obstrução do sistema de drenagem por lixo e 

cimento 

Desnível do calçadão com pontos 

de alagamentos em vários trechos 
 Impedimento da mobilidade de pessoas na área; 

 Dano à saúde pública. 

 Ineficiência do sistema de drenagem 

 Lançamento indevido de esgoto; 

  Avaria do sistema de drenagem por 

populares; 

 Obstrução do sistema de drenagem por lixo e 

cimento 

Pontos de alagamentos na avenida 

Beira Mar 
 Impedimento da mobilidade de pessoas na área; 

  Dano à saúde pública. 

 Falta de fiscalização;  

  Crescimento urbano desordenado; 

 Oportunismo dos ocupantes dos imóveis; 

 Privatização indevida do patrimônio 

público. 

Invasão de terreno de marinha por 

prédios e residências 

 Diminuição da faixa de areia; 

  Impactos ambientais; 

 Poluição visual. 
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Causas Problema Consequências 

 Ligações irregulares; 

 Lançamento do esgoto a céu aberto;  

 Falta de educação ambiental. 

Esgoto a céu aberto 
 Atração de insetos, ratos e outras pragas indesejadas; 

 Ambiente insalubre; 

  Degradação da paisagem. 

  Falta de efetivo da fiscalização; 

 Falta de consciência ambiental da população. 

Ligação clandestina de esgoto na 

rede de drenagem 

  Poluição e degradação ambiental; 

  Alagamentos; 

 Transbordo da rede de esgoto; 

  Risco à saúde pública. 

 

  Vandalismo; 

 Degradação natural; 

 Falta de manutenção. 

Placas de sinalização de uso 

ilegíveis 

 Ausência de informação; 

 Riscos à população, ao meio ambiente e ao patrimônio 

 Poluição visual. 

  Falta de educação ambiental; 

 Falta de comprometimento de comerciantes e 

usuários; 

  Abandono de embarcações sem serventia; 

 Abandono de entulho de obras. 

Lixo e entulho na faixa de areia 

  Ambiente insalubre; 

  Degradação da paisagem; 

 Risco de acidentes; 

  Atração de insetos e pragas indesejadas; 

  Dano ao ecossistema marinho. 

  Erosão; Árvores com raízes expostas  Acidentes. 

 Falta de planejamento; 

 Vandalismo. 

Lixeiras mal distribuídas e 

danificadas na faixa de areia e 

calçadão 

  Poluição ambiental; 

 Entupimento de galerias; 

 Atração de insetos, ratos e pragas indesejadas. 



 

Núcleo de Estudos Marinhos 
Rua Dr. Arlindo Santos Maciel, nº 72, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.400-015 
www.jaboatao.gov.pe.br 

 

  

48 

 

Causas 
 

Problema 
 

Consequências 

 Ausência de fiscalização; 

 Insegurança; 

  Causas judiciais; 

 Pandemia Covid 19 

 

Terrenos e edificações baldios 

gerando problemas socioambientais 

 Tráfico de drogas, prostituição e violência; 

 Poluição visual; 

  Ambiente propício a vetores e doenças. 

  Falta de infraestrutura; 

 Número de banheiros insuficiente. 

Utilização de geladeira abandonada 

como sanitário 

 Mau cheiro; 

 Poluição visual; 

 Risco à saúde. 

  Pouca iluminação; 

 Déficit de efetivo de força de segurança. 
Falta de segurança pública  Crimes e contravenções. 

 Falta de efetivo; 

 Falta de planejamento. 
Ausência de salva vidas  Risco de afogamentos. 

 Falta de planejamento; 

  Déficit de infraestrutura. 
Ausência de banheiros públicos 

 Mau cheiro; 

 Geladeira;  

  Risco à saúde; 

 Banheiros improvisados (Ex: geladeira). 

 Falta de política pública; 

 Falta de iniciativa privada. 

Falta de infraestrutura para o 

comerciante guardar seus materiais 

e processar os alimentos 

 Insegurança alimentar; 

 Desordenamento; 

  Vulnerabilidade social; 

 Afastamento do turismo. 
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Causas Problema Consequências 

  Falta de interesse; 

 Descaso. 

Falta de comprometimento de 

comerciantes da praia 
 Afastamento do turismo; 

  Falta de padronização; 

  Falta de manutenção; 

 Vandalismo. 

Escultura de Lula Côrtes 

deteriorada 
Desvalorização da cultura. 

Chuvas. 

Falta de renda aos comerciantes e 

ambulantes da praia no período do 

inverno 

 Falta de renda. 

 Falta de planejamento; 

 Não cumprimento das leis. 

Falta de fiscalização de veículos 

aquáticos motorizados 
 Risco à vida. 

 Inexistência de programas de educação 

ambiental. 
Falta de conscientização ambiental  Degradação do ambiente. 

Falta de planejamento de uso; 

Falta de regulamentação e cadastro 

das práticas dos esportes aquáticos 

não motorizados 

 Conflito de uso; 

 Acidentes; 

 Risco à vida; 

  Desordem. 

 Inexistência de áreas destinadas para o 

estacionamento. 

Falta de ordenamento no 

estacionamento dos barcos e 

jangadas na praia 

Desordem. 

Déficit do efetivo de fiscalização. 
Pouca fiscalização dos 

comerciantes da praia 
 Não cumprimento de regras. 

 Falta de efetivo; 

 Falta de planejamento. 

Ausência de fiscalização da pesca 

artesanal 
  Risco à fauna marinha; 

  Degradação do ambiente. 
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Causas Problema Consequências 

Falta de planejamento. 
Inexistência de placas informativas 

ao turista 
Prejuízo ao desenvolvimento do turismo. 

Falta de planejamento. 

Falta de sinalização da proibição de 

automóveis e motocicletas na faixa 

de areia 

  Risco de acidentes; 

 Risco à vida; 

  Risco ambiental; 

  Falta de cumprimento das regras; 

 Impunidade. 

Falta de divulgação das potencialidades turísticas. Inexistência de hotéis  Prejuízo ao desenvolvimento econômico e do turismo. 
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Tabela 12: Quadro Síntese 2A da UP3. 

QUADRO SÍNTESE 2A 

Causas Problemas Consequências 

  Falta de investimento Público nas vias    Acesso precário: Pedestres, veículos e embarcações    Inacessibilidade, acidentes.  

  Naturais e Antrópicas    Assoreamento na foz do rio (canal de navegação).    Navegabilidade comprometida  

  Falta de incentivo público na educação 

ambiental  

  Educação Ambiental insuficiente: População em 

geral, Estudantes, Comerciantes e turistas.  
  Descarte inadequado de lixo. 

  Fiscalização ambiental deficiente 
  Deficiência na vigilância animal (cavalo, gato, 

cachorro e etc). 

  Acidentes com veículos, pessoas. 

Degradação do meio ambiente  

  Falta de investimento Público na segurança.   Falta de policiamento.    Violência  

  Falta de investimento Público na 

infraestrutura. 

  Falta de sinalização: Alerta de tubarões, 

Afogamentos, Vias e acessos  

  Incidentes com animais marinhos, 

afogamentos, inacessibilidade à praia 

  Falta de projeto para ordenamento e 

padronização do comércio 

  Falta de ordenamento do comercio da praia: Ação 

do poder público/comerciantes.  

  Comércio irregular, alimento com 

procedência duvidosa . 

  Falta de investimento Público na área de 

saneamento  
  Ausência de banheiros.  

  Poluição ambiental por dejetos, coliformes 

fecais  

  Falta de investimento Público na área de 

infraestrutura e lazer 

  Falta a criação/conservação de praças e 

monumentos públicos. 

  Impacto no turismo e qualidade de vida da 

população  

  Falta de regulamentação e fiscalização. 
  Faltam ações para solucionar a existência de 

ocupações irregulares: Habitação e Comércio 

  Construções desordenadas, ocupação de 

área pública. 
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Causas Problemas Consequências 

  Falta de fiscalização dos órgãos competentes, 

burocracia e falta de informação 
  Falta de regularização das Marinas   Atividade econômica irregular. 

  Falta de investimento na área de turismo e 

cultura. 

  Faltam polos: Gastronômico, Cultural e 

Artesanatos  

  Falta de renda, falta de visibilidade e 

reconhecimento dos artesãos locais. 

  Falta de atrativos culturais, gastronômicos. 

Falta de plano turístico. Falta de centro de 

apoio ao visitante. 

  Deficiência e insuficiência de infraestrutura que 

facilite a permanência do turista.  

  Pouca arrecadação, cidade sem 

notoriedade. 

  Falta de investimento para aumento do 

efetivo. 
  Falta de bombeiros na praia.   Aumento dos casos de afogamento. 

  Falta de divulgação e estruturação dos pontos 

turísticos 
  Falta de hospedagem.    Baixa frequência de turistas. 

  Número de funcionários insuficiente. Poucas 

lixeiras. 
  Deficiência na coleta de lixo.    Lixo na orla, transmissão de vetores. 

  Falta de investimento em urbanização. 
  Ausência de Manutenção/ substituição e colocação 

de postes e lâmpadas. 

  Aumento de assaltos, insegurança, 

ambiente propício para o consumo de drogas  

  Falta de investimento. Ocorrência de 

ligações clandestinas. 
  Deficiência no tratamento de esgotos. 

  Água contaminada, disseminação de 

doenças. 

  Abandono das estruturas / equipamentos pelo 

poder público. Falta de investimento em novas 

áreas. 

 

 

  Faltam áreas adequadas para prática de esportes e 

lazer. Delimitação de áreas e Instalação de 

equipamentos públicos. 

  Aumento da criminalidade, aumento das 

doenças psicossomáticas. 
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Causas Problemas Consequências 

  Falta de fiscalização dos órgãos competentes.   Estaleiro em funcionamento irregular.    Poluição do rio e do solo. 

  Falta de consciência do proprietário.   Embarcações abandonadas.   Poluição visual, proliferação de vetores. 
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Tabela 13: Quadro Síntese 2B da UP1. 

Quadro Síntese 2B   UP1 

Oportunidade Potenciais Obstáculos 

 Ninhos de tartarugas eclodindo e 

protegidos. 

 Ciclofaixa 

 Espaço para pessoas com 

deficiências físicas fazerem 

atividades. 

 Paisagem proporciona caminhada 

agradável. 

 Piscinas naturais. 

 Criação do espaço tartaruga. 

 Presença de muitos ninhos de 

tartaruga e diversidade da biota 

marinha. 

 Pesca esportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ecoturismo, turismo náutico e bem estar 

social. 
 Falta de incentivo. 

 Falta de zoneamento. 

 Falta de projeto. 
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Oportunidade Potenciais Obstáculos 

 Licenciamento. 

 Falta de zoneamento. 

 Impedimento legal (Dec nr 21402/99) 

 Risco à vida 

   Presença de projeto: educador 

ambiental mirim. 

   Educação ambiental    Ausência de equipe de educação ambiental. 

   Incentivo público privado. 

   Patrimônio histórico (Igreja).    Turismo histórico, cultural e arqueológico.    Dificuldade em transformar em atrativo o 

município, o turismo histórico, cultural e 

arqueológico. 
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Tabela 14: Quadro Síntese 2B da UP2. 

QUADRO SÍNTESE 2B 

Oportunidades Potencial Obstáculos 

 Restaurantes, Bares   

 Peixarias  

 Supermercados, hort fruts                         

Polo gastronômico 

 Divulgação   

 Planejamento   

 Economia  

 Institucionalização Formal  

 Beleza Cênica  

 Piscinas Naturais   

 Caminho de Candeias (bancos de areia) 

 Presença de Corais   

 Águas quentes e Mar Calmo   

 Desova de Tartarugas 

Potencial do Eco Turismo 

 Falta de pessoal capacitado para eco turismo   

 Planejamento da identidade municipal para o eco 

turismo   

 Falta do conhecimento do potencial turístico  

 Realização de Feiras  

 Eventos Culturais   

 Eventos Esportivos 

Eventos 
 Impedimentos devido a Pandemia   

 Falta de investimento Privado   

 Rede de Saúde   

 Comércio   

 Fácil Acesso e Localização   

 Praia   

 Demanda de Hóspedes 

Rede Hoteleira 
 Falta de Hotéis   

  Impedimento Legal para construção de prédios altos 

 Esportes Náuticos   

 Esporte Terrestre (Vôlei, Corrida, Beach 

Tênis, Futebol) 

Práticas Esportivas Diversas 

 Falta de Zoneamento na faixa de Areia   

 Ciclovia na Via, não parcialmente implantado  

 Calendário de Eventos 
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Tabela 15: Quadro Síntese 2B da UP3. 

QUADRO SÍNTESE 2B 

OPORTUNIDADES POTENCIAL OBSTÁCULOS 

  Calendário cultural, Presença de ícone 

cultural. 
  Eventos 

  Falta de recursos, Deficiência na 

divulgação / Publicidade, Infraestrutura 

deficiente. 

  Existência de prática esportiva, existência 

de ciclo faixa, Projeto de requalificação da 

Orla. 

  Ciclovia.   Falta de espaço nas vias, Falta de recursos. 

  Beleza cênica, Hidrovia, Prática tradicional 

da atividade. 
  Passeio Marítimo e fluvial. 

  Assoreamento do canal de navegação, Falta 

de divulgação. 

  Área disponível, Vocação para a pratica 

esportiva. 
  Espaço para pratica de esportes. 

  Falta de investimento, Falta de estrutura / 

Equipamentos adequados. 

  Ambiente propício, Beleza cênica.   ECO Turismo. 

  Ausência de empresas especializadas, Falta 

de infraestrutura para contemplação dos 

ambientes. 

  Muitos artesãos locais, Matéria prima, 

Oficinas de artesanato. 
  Feiras de Artesanatos. 

  Espaço físico para venda de artesanatos, 

Incentivo do poder público, Falta de 

divulgação. 

  Ambiente propício, Matéria prima.   Restaurantes e Marinas 

  Falta de acesso e sinalização adequados, 

falta de regularização, Falta de qualificação 

dos funcionários. 

  Divulgação / Publicidade.   Belezas naturais.   Falta de consciência da população. 

  Ambiente propício, Diversidade de peixes. 

 

 

  Pescaria esportiva   Poluição do mar, Assoreamento. 
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OPORTUNIDADES POTENCIAL OBSTÁCULOS 

  Local Propício, Existência de prática.   Competição Náutica   Assoreamento, Poluição com resíduos 

sólidos, Autorização dos órgãos 

competentes, Falta de apoio público. 

  Local Propício, Existência de prática.   Esporte Náutico   Assoreamento, poluição com resíduos 

sólidos. 

  Área disponível para instalação de novos 

empreendimentos, Atrativos naturais, 

Culinária, Cultura. 

  Rede de Hotelaria.   Turistas, Falta de interesse do poder 

privado. 

  Desejo da população, requalificação da 

orla. 

  Quiosques.   Espaço com infraestrutura para instalação 

dos quiosques, Segurança insuficiente, 

Iluminação precária. 

  Existência do local, Interesse da 

população, Clima. 

  Campeonato de esporte diversos   Falta de incentivo do poder público, Falta 

dos equipamentos. 

  Existência do local, Data, Monumento e 

Público, Oportunidade econômica. 

  Festa Cultural / Religiosa.    Falta de incentivo do poder público. 

  Associação e colônia de pesca, Diversidade 

de pescados, Demanda de compradores. 

  Pesca artesanal   Poluição Marinha, Precariedade dos 

equipamentos de pesca, Falta de recurso 

financeiro para pesca. 
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7 AVALIAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO ATÉ A PRIMEIRA ETAPA DA 

OFICINA DE PLANEJAMENTO 

 

A 1ª Etapa da Oficina de Planejamento Participativo teve bom comprometimento dos 

diferentes atores envolvidos com a orla, com destacada assiduidade da sociedade civil, Figura 

13. Ao examinar os quadros-síntese é possível perceber que, apesar dos diferentes potenciais 

que cada UP comporta, problemas típicos de praias urbanas que foram submetidas ao processo 

de urbanização desordenado nas últimas décadas estão presentes nas três UPs. Desejos como: 

praias limpas e balneáveis, com acessibilidade, bem iluminadas, seguras e sem chegada de 

esgotos e drenagem pluvial são unânimes.  

Percebendo a homogeneidade do cenário desejado a Secretária Executiva de Meio 

Ambiente, Ana Paula Pontes, explanou durante a Plenária sobre o movimento que a Prefeitura 

vem realizando, em direção a solucionar muitos desses problemas com ações já em andamento, 

como: fiscalização das ligações das unidades habitacionais, comerciais ou de serviços à rede 

de saneamento, realização e atualização de estudos ambientais que viabilizam uma nova 

engorda da faixa de praia submetida a processos de erosão marinha, retomada do Programa 

Estadual Praia Sem Barreiras e retirada de vegetação inadequada da praia. Outros problemas 

se mostram desafiadores para a Prefeitura, porém solucionáveis, como por exemplo, ter uma 

iluminação satisfatória sem que perturbe as tartarugas marinhas atraído-as para além do pós-

praia. 

Além disso, houve o reconhecimento dos três grupos de planejamento quanto ao papel 

extremamente necessário da educação ambiental. Foi também pontuado como medidas a 

serem tomadas futuramente a necessidade de realização do Zoneamento Ambiental e 

Territorial das Atividades Náuticas (ZATAN) associado ao PGI e a inclusão deste Plano de 

Gestão Integrada (PGI) elaboração como parte integrante do Plano Diretor do Município. Desse 

modo, a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, através da Coordenação Municipal 

do Projeto Orla e apoiado pela empresa CONSIGA: Consultoria em Sistemas Integrados e 

Gestão Ambiental e as instituições e cidadãos representantes da Orla Marítima do Município, 

concluiu mais uma etapa da elaboração do PGI. 
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Figura 13: Análise da assiduidade dos atores envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Consiga, 2020. 
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18/04/2022.  

 

CONSIGA CONSULTORIA EM SISTEMAS INTEGRADOS E GESTÃO 

AMBIENTAL.  Diagnóstico Preliminar do Projeto Orla de Jaboatão dos Guararapes/PE. 

Jaboatão dos Guararapes, 2022. 96p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Núcleo de Estudos Marinhos 
Rua Dr. Arlindo Santos Maciel, nº 72, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE 

CEP: 54.400-015 
www.jaboatao.gov.pe.br 

 

  

62 

9 ANEXOS 

Lista de presença digitalizadas 

 04/04/2022 
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 05/04/2022 
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Fotos durante a 1ª. Etapa da Oficina de Planejamento 

 

 
Montagem de quadro síntese - UP2  

Foto da plenária 

1º dia após a abertura do evento 

Quadro síntese 1 montado - UP3 

Momento de diálogo após apresentações  

Visita técnica a zona estuarina - UP3 

Montagem de quadro síntese - UP2 


