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ABSTRACT 
 
The current work proposes an Ambiental Protection Area (APA) implantation in Pacatuba, one of 
Sergipe municipal districts. Actually, this area of natural beauty situated in the north coast is disposed 
to enviromental degradation due to the imminent ideas of implanting the SE-100 north, an state 
highway, known as “Green line continuation”. Pacatuba has climatic transition areas with high 
potential to ecotourism, where present ambiental is projects like Tamar. This actual problem is similar 
to the already implanted “Green line” which joins Sergipe and Bahia state and that had promoted 
several impacts to Bahia environment. 
 
The area analysis was done through local visits, chats with the traditional population, area potencials 
researches, ambiental diagnostic, topography analysis, entropic  influence, vegetation, geology, and 
geomorphology. To conclude this study, was developed the area division to bring under control the 
ground use. From this, would emerge Pacatuba’s APA, whose objective is associate sustainable 
development to ambiental preservation, using trafic as a point to potenciate the ecotourism. 
 
To give support for this activities were proposed small buildings which would satisfy the APA 
administrative and turistic necessities, like: forrest guard station, administrative offices, lookouts, 
support for local researches, kiosks along the highway, that together with the actions and activities 
related to the ecological tourism would provide a sustainable development to the local community. 
These buildings were created through bioarquitecture concepts, reducing the visual and physical 
impacts, using regional materials. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Sabendo-se que Sergipe é possuidor de um vasto potencial para o ecoturismo e levando-se em conta 
que, apesar da maneira desordenada, com que as medidas de implementação turística estão sendo 
implantadas, é interesse tanto do governo municipal quanto da população  local que se utilize destes 
potenciais para que, de forma sustentável, melhore a qualidade de vida da população nativa sem 
agredir o meio ambiente. 
 
A escolha da área no município de Pacatuba (trecho da SE-100 Norte) como local em Sergipe ideal 
para um manejo ambiental de preservação e sustentabilidade, como também de intervenção 
paisagística, deve-se não apenas ao fato desta adequar-se às características naturais e de diversidade 



biológica necessárias como atrativos para o ecoturismo, mas também por apresentar sua segurança de 
perpetuação abalada pela possível implantação inadequada de trafego na região, que por sua vez, 
aumentará a ação humana e possivelmente a degradação de um meio antes, em grande parte, pouco 
modificado pelo homem. Tal fato, poderá ocorrer com a implantação da rodovia estadual SE-100 
Norte.  
 
Esta rodovia atravessará todo o município de Pacatuba e cortará uma área nativa, possuidora de uma 
grande riqueza natural onde podemos citar desde REBIOS (Reservas Biológicas) a animais em 
processo de extinção (SOUZA, 2001). 
 
O  estudo da implantação de uma APA, analisou as situações econômicas, sociais e culturais das 
famílias nativas e observou um processo de empobrecimento e falta de esclarecimento da população 
que habita os arredores dos locais de intervenção. Tais fatores e problemáticas foram estudados, 
analisados e fundamentados de forma holística (através de trabalhos desenvolvidos na área, o EIA– 
Estudo de Impacto Ambiental, RIMA– Relatório de Impacto Ambiental e Diagnóstico Ambiental, 
pesquisas em campo, visitas a órgãos públicos e conversas informais com profissionais das mais 
diversas áreas) a fim de evitar o adensamento naquela área e preocupando-se em trabalhar a população 
tradicional de forma que esta possa obter o desenvolvimento sustentável.  
 
Este programa abrangeria o estimulo a produção de artesanato, a capacitação de moradores para que 
estes desempenhem funções dentro do sistema de APA como guias, guardas etc., alem de designar 
uma área especifica para um hotel resort, como foi proposto por ALVA(1997) . 
 
Deve-se também salientar que a implantação do projeto da rodovia estadual SE-100 Norte, apresenta-
se em processo de aprovação por  tratar-se de uma obra de grande interesse para o Estado pois, ligará 
os municípios do litoral norte de Sergipe diminuindo pela metade o tempo de viagem entre eles, tendo 
grande possibilidade de aprovação. Trata-se de um projeto governamental que vem sendo chamado de 
“continuação da Linha Verde”, com foco no turismo para as zonas costeiras de Sergipe. 
 
Sabendo da fragilidade e riqueza do microclima municipal, propõe-se a preservação sustentável das 
áreas que circundam o trajeto por onde passará a estrada, intervindo no processo de degradação através 
de fiscalização e educação ambiental, desenvolvido em pequenas edificações instaladas durante seu 
percurso. Utilizar-se-á para isso a arquitetura da natureza (Bioarquitetura), disponibilizando a infra-
estrutura necessária para auxiliar e promover o desenvolvimento econômico, estimulando o turismo e 
atividades ecológicas na área. 
 
2. ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DA PROPOSTA 
 
2.1 Localização Geográfica 
 
A área escolhida para aplicação da proposta de manejo ambiental e intervenção paisagística, esta 
situada  na zona litorânea do  município de Pacatuba e coincide com as faixas laterais que 
acompanham o percurso de SE-100 Norte no Município de Pacatuba-SE.  
 



Figura 01 – Mapa do estado de Segipe com destaque para a area de Pacatuba onde fora feita a 
proposta. 

Fonte: IBGE, 2001. 
 
 
O município de Pacatuba é um dos menores e dos mais pobres economicamente do estado de Sergipe. 
Está situado às margens do Oceano Atlântico, limitado por seis municípios e possui sete povoados, 
alem de vários sítios e fazendas. Localiza-se sobre um vasto planalto com 10º27'11" de latitude e 
36º38'50" de longitude, está a 87 m acima do nível do mar, situação esta que lhe permite uma vista 
quase total de seus limites. Esta situado a uma distancia de 68 Km (em linha reta) e a 116 Km (através 
da rodovia) de Aracaju. ( IBGE, 2002). 
 
Sua economia é basicamente baseada no comércio interno, tendo como principal evento as feiras 
semanais e possuindo como principal produtos de comercialização ente municípios, o coco e a carne 
bovina. ( IBGE, 2002). 
 
O turismo é pouco desenvolvido devido a falta de uma infra-estrutura voltadas para esta atividade e 
pela escassez de investimentos público e privado. Para isto basta citar que a sede do município possui 
apenas uma pousada com dois leitos que atualmente encontra-se desativada, para atender possíveis 
turistas. Porem a cidade apresenta um vasto potencial no que se diz respeito ao turismo ecológico e o 
turismo histórico.  ( IBGE, 2002). 
 
Os potenciais turísticos e ecológicos de Pacatuba estão diretamente ligados aos atrativos de passeios e 
ecoturismo, situados em sua maioria na região litorâneas, são elas: a reserva ou REBIO de Santa 
Isabel, criada em 1995 com o objetivo de preservar quatro tipos de espécies de tartarugas marinhas 
que é objeto de trabalho do IBAMA no Projeto Tamar; os morros recobertos por mata atlântica 
possuidor de uma  grande variedade de fauna e flora,  algumas em processo de extinção; o rio Betume,  
que alem de ser a moradia do jacaré do papo-amarelo, é ainda a principal reserva de água doce do 
município e constitui-se ainda como ponto turístico; a sede do projeto Tamar, que ainda não apresenta 
uma influência econômica, mas que o deve fazer quando da criação desta estrada e as próprias lagoas 
de restingas que acomodam mais de 200 espécies de aves, peixes, cobras e outros tipos de animais 
SOUZA (2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02 – Exemplo de dunas estabilizadas pela vegetação; nota-se, também,  presença de lagoas 
de restinga, Pacatuba, SE. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 

O clima da região é definido como megatérmico sub-úmido e apresenta uma precipitação anual de 
1497 com temperatura média de 26ºC. Por se tratar de uma zona de transição de microclimas e bacias 
hidrográficas abundantes, a vegetação desta região apresenta-se bastante diversificada. O diagnóstico 
ambiental conseguiu catalogar 245 espécies localizadas na Reserva Santa Isabel, sendo 80 espécies  de 
aves, 20 espécies terrestres de repteis, 200 espécies de peixe (do mero, Epinephelus itajara, espécie 
ameaçada de extinção), mamíferos e outros, SOUZA(2001). 
O relevo da região está dividido em faixas que se estendem forma paralela as costas do município. A 
primeira faixa compreende nas praias largas reduto de chegada das quatro espécies de tartarugas 

 



matinhas existentes no mar do estado.no encontro do mar com os rios, esta faixa apresenta uma grande 
quantidade de manguezais, com caranguejos e varias espécies comuns a este bioma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 03 – Imagem representando vegetação nativa 
da reserva Santa Isabel, Pacatuba, SE. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 

A segunda faixa  apresenta-se com uma altitude mais elevada que a primeira, são as dunas. Algumas 
fixas, mas a maioria móveis, sem vegetação e escondendo as lagoas de restingas (terceira faixa) de 
quem se banha no mar de Pacatuba. Nas lagoas de restingas concentram-se a maioria da fauna da 
região, esta área serve de descanso para as aves que se alimentam ali para adquirir energia para 
continuar sua rota de imigração.Seu cenário é belíssimo, digno de um belo quadro de Monet. 
 
A quarta faixa é sem duvida a mais preciosa. Trata-se de um pequeno paredão de morros que protegem 
as lagoas de restingas pelo outro lado. Todos os morros são recobertos por vegetação remanesceste da 
Mata Atlântica, que ainda conserva-se densa em várias partes de seu comprimento.  
 
3. A APA em Pacatuba  
 
Segundo SOUZA(2001) “o Pantanal Pacatubense, nome como é chamada a bela área deste município, 
é uma região de brejo, rica em fauna e flora, com beleza cênica natural sem precedentes no Estado de 
Sergipe”. Este fato torna viável à Prefeitura Municipal de Pacatuba, a implantação de propostas 
turísticas que estimule o setor econômico. As efetivações destas medidas são, quase sempre impedidas 
pelos órgãos ambientalistas do estado que visam manter a integridade ambiental da área. Isto tem 
gerado constantes intrigas entre o IBAMA e a administração do município, intensificado com o 
projeto governamental de implantação da rodovia estadual SE-100 Norte. 
  
Como propenso objeto apaziguador destes conflitos, foi proposta a criação de uma Área de 
Preservação Ambiental (APA) em Pacatuba objetivando a proteção da cobertura vegetal 
principalmente da vegetação nativa, da fauna, proteção das rotas de migração de aves e animais 
marinhos, dos recursos hídricos representado pelo rio Betume e pelas lagoas de restingas; dos recursos 
do solo e subsolo; da reserva biológica de Santa Isabel que teve sua criação exclusivamente para 
auxiliar a preservação da fauna aquática, mais especificamente as tartarugas marinhas, alem de tentar 
manter equilíbrio ecológico do local, abalado pela possível implantação da nova rodovia.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 04 – Vista do “Pantanal Nordestino” em 
Pacatuba, SE. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 
A APA agiria como interveniente nas questões de conflitos entre os órgãos de preservação ambiental e 
os interesses da prefeitura, propondo soluções de manejo ambiental preservando a natureza e 
assegurando a qualidade de vida da população tradicional, DIEGUES(1996).  
 
A preservação e reflorestamento da flora remanescente da Mata Atlântica e demais vegetação da 
região, devem ter um caráter mais urgente, uma vez que já degradada pela Petrobrás, quando da 
passagem de oleodutos, tivera seu equilíbrio desfeito. Com o objetivo de reparar e minimizar futuros 
impactos ambientais nesta área, a Petrobrás disponibiliza hoje verbas para trabalhos, pesquisas e 
intervenções que visem a preservação e/ou a educação ambiental nesta área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
Figura 05 – Área desmatada pela Petrobrás para 
implantação de oleodutos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 06 – Outra visão da área desmatada pela 
Petrobrás para implantação de oleodutos 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 

Segundo BRITO (1998), o processo de criação de uma unidade apresenta normalmenteas seguintes 
etapas: diagnóstico ambiental, levantamento cartográfico e mapeamento, interpretação de mapas e 
imagens, levantamento fundiário, analise de conflitos, levantamento de viabilidade política, para que 
depois, possam ser definidos a unidade de conservação e seus motivos, devidamente catalogados. 
 
As intervenções de infra-estrutura para a APA  de Pacatuba-SE, foram baseadas em levantamentos 
cartográficos executados pela empresa Ambientec para o projeto da SE-100 NORTE. A área que os 
mapas abrangem, coincide com a área proposta para a implantação da APA.  
 
Os mapas que dispomos são composição de um estudo de Impacto Ambiental e consistem em 
levantamento topográfico, hidrografia, vegetação, influências humanas, geografia e 
geomorfologia.Com o auxilio de fotos, os mapas foram trabalhados a fim levantar os principais 
adensamentos de fauna e flora, pontos e limites socias e geográficos importantes para  levantando e 
para uma posterior setorização. Neles foram criadas manchas de diversas cores, sendo cada cor 
correspondente a uma característica encontrada na região.  A partir da sobreposição destas manchas, 
conseguiu-se delimitar e dividir as principais áreas e localizar os pontos mais adequados a intervenção, 
obtendo como resultado a “carta-base”. 
 
Além dos pontos de intervenção, a carta-base serviu para ajudar a definir o “Zoneamento Ambiental” 
da área de proteção, assim como direcionar a legislação da APA, cabendo ao IBAMA, representado 
pelo componente do projeto TAMAR em Pacatuba e auxiliado por uma equipe multidisciplinar, 
definir as atividades incentivadas ou permitidas em cada zona, bem como as que deverão ser 
restringidas ou proibidas. 
 
 
 
 
 



 
 

Figura 07 – Carta base ou zoneamento ambiental: Zonas de Preservação 
de Uso Controlado (Cinza), Zona de Uso Especial (Verde), Zona  de 

Uso Restrito (Amarelo). 
Fonte: MOISINHO, set. 2001. 

 
Foi adotado o mínimo de intervenção como conceito de projeto paisagístico, atendo-se a pesquisa e 
replantio de espécies nativas da região, favorecendo algumas em processo de extinção. A sinalização e 
equipamentos adotados previram uma boa visualização sem contudo contrastar com a paisagem, esta 
contemplou em seu programa os passeios através de trilhas, passeios de barcos, atividades de 
pesquisas de Biologia e atividades auto-sustentáveis, como o comércio de coco e atividades 
extrativistas moderadas.  
 
Das atividades que foram consideradas degradatórias do meio ambiente e que tem sido exercida pelo 
homem nativo, estão a pesca extensiva, a matança dos jacarés, a caça de animais e aves em grande 
quantidade e a extração de madeira própria da Mata Atlântica além das atividades agropecuárias 
extensivas. 
 
Para a fiscalização e certificação de que as normas criadas serão cumpridas, pretende-se locar em 
pontos estratégicos guaritas para guardas florestais que serão pessoas das comunidades próximas da 
área e conhecedores do local, que remuneradas, informarão aos usuários residentes de suas atividades 
e deveres enquanto usuário da APA. 
 
Ao longo de onde passará a SE-100 NORTE, pretende-se implantar quiosques que serão de 
responsabilidade dos moradores que poderão comercializar o que produzem como cocos, doces, etc,. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 08 – projetos e detalhes do quiosques, placas e lixeira. 
Fonte: MOISINHO, set. 2001. 

 
A construção de uma pequena base de apoio à pesquisa e preservação do jacaré do papo-amarelo e 
demais animais que não fazem parte da reserva biológica de Santa Isabel, foi prevista quando da 
elaboração da proposta. Esta situar-se-á nas proximidades do rio Betume e contará com um galpão 
para guardar os barcos de passeio, uma sala para um pequeno laboratório de análise do animal, além 
de banheiros, copa de uso dos pesquisadores, estacionamento, garagem, sala de exposição; mirante, 
píer e prédio para administração do Parque, local onde ocorrerão todos os processos burocráticos da 
APA; trilhas de contemplação da  natureza, pequenas partes para a trama e posição do Rio Betume e 
áreas inundáveis, placas informativas em quase todo o local onde o turista tiver acesso. 
 
Como proposta para uma futura ampliação foi contemplado um pequeno museu da vida natural, duas 
saletas para escritórios, banheiros e um pequeno anfiteatro, como um complemento da escola já 
existente. Este desenvolveria uma programação voltada ao desenvolvimento da educação ambiental 
como matéria curricular. 
 
Os projetos das áreas  edificadas foram concebidos de maneira a existir uma perfeita integração com o 
ambiente. Os materiais foram especificados visando uma minimização do impacto com a natureza. 
 
As trilhas serão sinalizadas, proporcionando segurança aos visitantes que serão acompanhados pelo 
guia da APA, caso queira visitar áreas mais restritas. 
 
O projeto delimita as zonas de preservação de uso controlado, restrito e de uso especial que definem 
quais as atividades que podem ser desenvolvidas em cada local da APA. 
 
Na zona de uso especial, o acesso público será mediante autorização do IBAMA, pois consiste na 
reserva biológica que foi preservada in natura. 
 
Na zona  de uso restrito estarão localizados a administração, posto de guardas florestais, base de apoio 
à pesquisa, galpão para barcos, quiosques, píer, mirante, placas sinalizadoras de trilhas. A base de 
pesquisa foi proposta como apoio para o estudo em campo da fauna que não pertence a reserva 
biológica de Santa Isabel. A administração será responsável pela parte burocrática que regulamentará  
a expansão e uso da área. Os postos florestais serão em número de quatro distribuídos em pontos 
estratégicos definidos no projeto. 



 
Desenvolver o turismo em área destinada a preservação não contempla a preocupação de “Como 
conter o turista neste local”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 09 – Vista panorâmica de pontos estratégicos da APA, Pacatuba, SE. 
Fonte: MOISINHO, set. 2001. 

 
Considerando que a estrada passará pela APA, a intenção deve ser de tirar partido desta situação 
limitando a passagem de veículos e impedindo o tráfego de transportes pesados, mas ao cruzar o 
município pela Rodovia, o turista, deve ser induzido a parar em pontos estratégicos e usufruir da 
beleza e da infra estrutura do local, porém sem pernoitar na região. Com isso, nós dispensaríamos as 
áreas destinadas para rede hoteleira, que apesar de ser aceita na legislação de APA, causaria um 
grande impacto visual. 
 
O Projeto Tamar fará parte dos atrativos turísticos previsto no projeto. Este deverá ampliar suas 
atividades na região, promovendo festas, adequando suas instalações a nova realidade do local, 
estimulando a educação ambiental tanto do turista quanto dos habitantes do povoado de Ponta-dos-
Mangues, local de instalação da base do Projeto Tamar, etc. a exemplo de como ocorre na cidade 
turistica de Pirambu.  
 
Objetiva-se com essa intervenção (manejo), “atuar no modo de vida dos habitantes e colaborar na 
administração do município” DIEGUES (1996). 
 
Além do desenvolvimento econômico e melhoria da vida da população residente na área de 
intervenção, o manejo ambiental proposto pretende apresentar-se  como solução participativa entre a 
sociedade local e sua administração evitando o impacto na natureza e a modificação no modo de vida 
da população tradicional desta área, a exemplo do Projeto da Linha Verde, litorânea do Nordeste que 
liga Sergipe à Bahia.  
 
Nossa finalidade é mostrar as possibilidades de melhoria da qualidade de vida da população, 
utilizando-se de soluções criativa e de baixo custo de investimentos.  
 

 
4. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO E MANEJO AMBIENTAL 
 
4.1 Programa de Necessidades 

 
Após a decisão da categoria de manejo e unidade de conservação, fora feita um estudo de casos já 
implnatados nas proximidades da região, para que se pudesse ter um maior embasamento prático dos 
resultados possíveis de alcançar. Visitaram-se as APAs de: Prado, Itacaré e Morro de São Paulo, 
Todas da Bahia. 
 



O  estudo das tipologias referentes às APAS de Itacaré e Prado e análise de sua arquitetura, contribuiu 
para a elaboração de um programa de necessidades que comporão a infra-estrutura da APA de 
Pacatuba. 
 
A proposta paisagística na região é composta por edificações como: 
A – Prédio da Administração (Diretoria,, Almoxarifado, Wc masculino e feminino,Quarto para 
funcionários, Loja de artesanato, Copa/lanchonete). B – Base de Apoio à Pesquisa em Campo 
(Laboratório, Banheiro, Copa, Sala de exposição, estacionamento, Garagem, Galpão para barcos. C– 
Posto de Guarda Florestal Sala de estar para visitantes Observatório Banheiro Estacionamento. D – 
Quiosques  E –  F – Placas Informações G – Mirantes  

 
4.2 Memorial Justificativo e Proposta de Manejo Ambiental e Intervenção Paisagística 
 
A infra-estrutura esta caracterizada na APA de Pacatuba pela adoção de um partido formado por 
pequenos blocos e uma atividade conjunta que concilie as atividades dos guardas-florestais, 
vendedores dos quiosques, da administração e da base de pesquisas que serão interligadas por trilhas e 
pela rodovia SE-100 que terá alguma destas edificações localizadas em seus veios. Isto será feito para 
inibir a ação degradatória dos turistas menos instruídos.  
Em face a necessidade de se ter uma visão mais ampla do ambiente a sua volta o posto do guarda-
florestal é a única edificação que apresenta um pavimento além do térreo. Suas paredes serão 
constituídas de pau-a-pique revestido com uma camada de resina impermeabilizante para impedir a 
instalação de insetos parasitas. Sua estrutura será feita com pilares de madeira tratada enquanto a sobra 
deverá ser cortada para ser utilizada na pavimentação da entrada do posto uma vez que depois de 
tratada a madeira deixa de ser um elemento biodegradável, ou seja, de difícil degradação.  

Figura 10 – Maquete eletrônica do posto de guarda 
florestal. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 
O mesmo acontecerá com as esquadrias, estrutura de telhado e piso sendo que este último deverá ter 
um desnível em relação ao solo de 30 cm para facilitar o deslocamento e proteger o guarda dos 
animais rastejantes perigosos como cobras. 
 
A cobertura do telhado deverá ser de folhas de coqueiros, material que causa um menor impacto visual 
e fácil de ser conseguido na região. Deverá ser preservada a coloração natural não sendo pintado 
nenhum destes materiais. Além disso, deve-se adotar elementos que facilitem a ventilação, iluminação 
natural e a captação de água das chuvas para ser aproveitada em ações de higiene e ser reaproveitada 
em locais onde não há contato direto entre esta e o usuário. 
 
O sistema de captação de esgotos será baseado na utilização de estações elevatórias uma vez que 
constituem o sistema que menos agride o ambiente em termos uso-implantação.  
 

 



 

Figura 11 –Maquete eletrônica da sede 
administrativa da APA. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 

 
A locação de todas edificações será dada em áreas degradadas pela Petrobrás para passagem de 
oleodutos que segundo o geólogo do Sistema de Meio Ambiente e Saúde da Petrobrás, Petrônio 
Bonfim Bacelar, não ofereceria nenhum risco às pessoas que freqüentavam o local. 
 
O conceito arquitetônico de concepção de todas as edificações foi baseada numa releitura da natureza. 
Sendo a base conceptual do posto do guarda-florestal baseado em coqueiros que cobrem grande parte 
do território, dimensionando-se o diâmetro e a curvatura de modo que se confundisse com estes. Já o 
prédio da administração recebeu um tratamento, onde foi feito um jogo de sobreposição de telhados, 
um modo de estilizar as copas das árvores para fazer referência à Mata Atlântica que cobre o morro 
onde se localiza tal edificação. A edificação, acabou se tornando um ambiente aberto composto por 
pequenos blocos desalinhados e coberto por várias águas de telhado.  
 
Os quiosques terão suas plantas baixas em forma de lagoas, contudo a filosofia não será quebrada, 
uma vez que a cobertura de piaçava e a forma triangular constituirá mais uma peça da infraestrutura. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 12 – Localização proposta da futura 
base de apoio à pesquisa local e do Píer 
próximo ao rio Betume, Pacatuba, SE. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 
 

 Figura 13 – Proposta da futura base de apoio à 
pesquisa local, próximo ao rio Betume, Pacatuba, SE. 

Fonte: MOISINHO, set. 2001. 
 

 



A base de apoio à pesquisa em campo, possui proposta semelhante à da administração, diferindo pela 
cobertura descontínua ao contrário. Apresenta um desnível um pouco maior (50 cm) por se localizar 
nas proximidades do Rio Betume, onde se encontram jacarés de papo amarelo. Contudo, haverá 
rampas de acesso para deficientes. 
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