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ZPA 01
Desmatamento;
 Incêndios florestais criminosos (?);
Danos a Fauna Silvestre;
Deposição irregular de resíduos da construção civil;
Abandono de animais domésticos (Gatos)
Uso indevido das dunas por veículo off-road (motos, 

quadrículos e 4x4); e
 Invasões da SZ 01 em Cidade Nova e Nova Cidade.



ZPA 02
 Incêndio florestais (junto a Av. Roberto 

Freire);
Caça fauna silvestre;
Abandono de animais domésticos 

(Gatos);
 Invasões da área do Parque das Dunas 

em Mãe Luiza e Nova Descoberta;
Remoção de areia de dunas em Nova 

Descoberta.



ZPA 03
Lançamento de Efluente no Rio 

Pitimbu;
Erosão e assoreamento do Rio Pitimbu
Deposição de RCC ao longo da Rua dos 

Caiapós;
Criação de animais ungulados;
 Incêndios florestais;
Uso para recreação sem controle;



ZPA 04
 Invasão de APP de dunas e Áreas Públicas;
Remoção de areia de Dunas e terraplenagem;
Deposição de RCC e lixo
Desmatamento;
 Incêndios florestais;
Caça de fauna silvestre;
Criação de animais ungulados;
Abatedouros clandestinos;
Funcionamento indevido de sucatas;



ZPA 05
Deposição de RCC em todo perímetro;
Desmatamento;
 Incêndios florestais associados a queima de 

lixo;
Carvoarias;
Remoção de areia de dunas;
Pratica indevida de off-road em trilhas 

clandestinas;
Ocupação irregular de APP;
Caça de fauna silvestre



ZPA 06

Deposição de RCC e lixo nas bordas;
Pressão imobiliária.



ZPA 07

Deposição de RCC e lixo;
Conflitos com a fauna silvestre;
Ocupação irregular da orla;



ZPA 08
Lançamento de água servida in natura no Rio Potengi;
 Invasão de APP de dunas e Áreas Públicas;
Realização de eventos de terraplenagem;
Deposição de RCC e lixo
Desmatamento;
 Incêndios florestais;
Caça de fauna silvestre;
Criação de animais ungulados;
Abatedouros clandestinos;
Funcionamento indevido de sucatas;





ZPA 09
Lançamento de água servida in natura nas Lagoas do Sistema 

Pajussara/gramoré e no Rio Doce;
 Invasão de APP de dunas e Áreas Públicas;
Desmonte de dunas e realização de eventos de terraplenagem;
Deposição de RCC e lixo com aterro de planícies de inundação 

(Loteamento caiana);
Desmatamento;
 Incêndios florestais;
Caça de fauna silvestre;
Criação de animais ungulados;
Uso de defensivos na agricultura





Muito obrigado!!
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