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Quadro 5-1. Cenários futuros: vantagens e desvantagens para os diferentes meios com e sem a implantação do
empreendimento.
SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

VANTAGENS

MEIO FÍSICO

Manutenção
do
estado
conservação da paisagem.

de

Manutenção do estado atual das
lagoas Timeantube,
Jauara e
Jauarinha.

COM A IMPLANTAÇÃO D EMPREENDIMENTO

DESVANTAGENS

VANTAGENS

Desvantagens

Manutenção da condição atual de
interferência das dunas internas e
externas, onde circulam pessoas
com veículos, cavalos, motos,
etc...

Controle da circulação de
pessoas nas áreas de
dunas.

Modificação da paisagem existente.
Risco de interferências nas águas
superficiais e aqüífero.
Risco de erosão.
Modificação do relevo.

Manutenção do estado atual de
conservação dos solos, inclusive
permeabilidade.
Manutenção do relevo existente.

MEIO BIÓTICO

Manutenção da biodiversidade local.
Manutenção do estado atual de
conservação
dos
sítios
de
reprodução das tartarugas marinhas.

Não realização de parceria entre
o empreendedor e o poder
público municipal para a criação
de uma unidade de conservação
na área dunas e lagoas de
propriedade do empreendedor.

Formalização da parceria
entre
empreendedor
e
poder público municipal
para a criação de uma
unidade de conservação.

Interferência
local.

na

biodiversidade

Aumento do risco de interferência
nos sítios de reprodução das
tartarugas marinhas.

Ampliação dos Projetos
Tamar e Baleia Jubart
inclusive com a construção
de novas sedes na Nova
Vila Residencial.
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Quadro 5-1. Cenários futuros: vantagens e desvantagens para os diferentes meios com e sem a implantação do
empreendimento
SEM A IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

VANTAGENS

DESVANTAGENS

VANTAGENS

Desvantagens

Manutenção do atual processo de
modificação do estilo de vida da
população local.

Desaceleração no processo de
desenvolvimento da economia
relacionada ao turismo.

Manutenção
nos
índices
populacionais
permanentes
e
sazonais existentes.

Manutenção da pressão sobre a
infra-estrutura de bens e serviços
local, principalmente na Vila de
Praia do Forte.

Aumento da disponibilidade
de bens e serviços para
população
regional
e
turistas, devido a criação
da Nova Vila.

Intensificação nos processos de
intervenções e transformações nas
condições e modos de vida das
populações.

Manutenção das servidões de
passagem existentes na área de
implantação do empreendimento.
MEIO ANTRÓPICO

COM A IMPLANTAÇÃO D EMPREENDIMENTO

Manutenção dos níveis atuais de
emprego e renda.

Dinamização da economia
regional
devido
a
implantação dos hotéis e
da Nova Vila Residencial
Aumento na oferta de
empregos
diretos
e
indiretos, para região nas
diferentes
fases
do
empreendimento.

Manutenção do índice atual de
crescimento
populacional
permanente e sazonal.
Interferência nas servidões de
passagem da população na área
de
intervenção
do
empreendimento.

Diminuição da pressão
sobre os bens e serviços
das Vilas
da região,
principalmente Praia do
Forte.
Criação de novos espaços
de cultura e lazer para
população
regional
e
turistas na Nova Vila.
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