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RREESSUUMMOO  

 

Na atualidade, as atividades relacionadas ao lazer estão sendo valorizadas como 

necessidade básica das pessoas, em função das tensões e do ritmo intenso com 

que se vive nos centros urbanos. No contexto da expansão do turismo enquanto 

atividade econômica, o litoral se torna um dos principais destinos na busca pelo 

lazer, passando a ser percebido como o espaço por excelência para o 

desenvolvimento desta atividade. 

No caso de Pernambuco, esse processo se traduziu na anexação e ocupação de 

vastas extensões de áreas da orla marítima, na forma de parcelamentos urbanos 

para fins de lazer, apresentando um quadro de graves distorções, em função da 

expulsão de seus habitantes e da contínua destruição do meio ambiente natural e da 

paisagem. 

Sendo assim, este trabalho tem como tema a expansão da atividade turística em 

cidades litorâneas brasileiras e seus impactos ambientais no meio urbano, tendo 

como área de estudo, Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Região 

Metropolitana de Recife/PE. Visa identificar e caracterizar as relações entre as 

alterações no uso e ocupação do solo urbano decorrentes da expansão das 

atividades turísticas e seus impactos ambientais, nas três últimas décadas. 

Porto de Galinhas sintetiza as contradições do turismo: ao mesmo tempo em que a 

atividade é apontada como a estratégia mais viável para a promoção do 

desenvolvimento local, a sua expansão, sem o devido planejamento e ordenamento, 

desperta a atenção para os problemas ambientais resultantes deste processo. 

Palavras-chave: uso e ocupação do solo; turismo; meio ambiente urbano. 



 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

 

Nowadays, leisure activities are being valued as primary need for people because of 

the intense rhythm and tension people are living in urban centers. In the context of 

tourism as an economic activity, the coast is becoming one of the main routes when 

searching for leisure, being considered as an excellent place to develop this kind of 

activity. 

In Pernambuco, this process resulted in the adding and occupation of large areas of 

the seashore, in the form of urban parcels, to leisure activity aims, presenting great 

distortions, due to  the native inhabitants expulsion and the continuing destruction of 

the environment and landscape. 

Therefore, the theme of this study is the tourism expansion in Brazilian seacoast 

cities and the environmental impact in the urban areas. Porto de Galinhas, in the 

town of Ipojuca, a suburb in the metropolitan area of Recife-Pe was chosen  as the 

area to be studied. The aim is to identify and characterize the relation between the 

change in the use and occupation of urban land due to tourist activities expansion 

and the impact it caused in the environment during the last three decades. 

Porto de Galinhas synthetizes the contradictions of tourism: at the same time this 

activity is pointed as the most viable strategy to promote the local development, while 

its expansion, with the lack of appropriate planning and ordering, calls the attention to 

the environmental problems caused by this process. 

Keywords: Use and occupation of land, tourism, urban environment. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  ––  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

Boa parte dos problemas ambientais urbanos está relacionada a três fatores: a 

concentração populacional; a expansão física desordenada e acelerada da cidade; e 

as opções feitas pela sociedade e pelo Estado (incluído o Poder Municipal) para o 

seu desenvolvimento. Nesse processo têm papel destacado os órgãos responsáveis 

pelo planejamento urbano do município. 

O fato é que, seja pela implosão demográfica, seja pela explosão das atividades 

socioeconômicas, os espaços urbanos passaram a ser palco da maior parte dos 

impactos negativos decorrentes da ação antrópica sobre o meio físico. 

Uma das opções feitas pela sociedade, com importantes reflexos ambientais, refere-

se aos vetores de desenvolvimento escolhidos. Na atualidade, as atividades 

relacionadas ao lazer estão sendo valorizadas como necessidade básica das 

pessoas, em função das tensões e do ritmo intenso com que se vive nos centros 

urbanos. Como conseqüência, dada a crescente demanda, estados e municípios 

têm procurado incrementar essas atividades na busca pelo desenvolvimento.   

O aumento desta busca pelo lazer, transformado em mais uma necessidade da vida 

urbana, apresenta uma vertente direcionada preferencialmente para “longe da 

urbanização”, à procura de “áreas naturais”. Isso passou a gerar um grande fluxo, 

estimulado, realçado e muitas vezes manipulado pelo mercado imobiliário. 

Com efeito, as áreas litorâneas constituem um dos principais destinos na busca pelo 

lazer, passando a ser percebido como o espaço por excelência para o 

desenvolvimento desta atividade, dando origem à indústria do turismo e do veraneio. 
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A presente pesquisa aborda o tema referente à expansão da atividade turística em 

cidades litorâneas brasileiras e seus impactos ambientais no meio urbano. Tem 

como objeto de estudo as alterações ocorridas, nas três últimas décadas, no uso e 

ocupação do solo em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, Região 

Metropolitana de Recife (RMR), a partir da expansão da atividade turística e seus 

impactos ambientais no meio urbano. 

A questão central estudada pela pesquisa é: De que forma as alterações no uso e 

ocupação do solo em Porto de Galinhas, a partir da expansão da atividade turística, 

impactaram o meio ambiente urbano naquela localidade? 

O objetivo geral do presente estudo, portanto, é identificar e caracterizar as relações 

entre as alterações no uso e ocupação do solo urbano, decorrentes da expansão da 

atividade turística e seus impactos ambientais. 

É importante ressaltar, neste momento, dois aspectos fundamentais da pesquisa. O 

primeiro refere-se à categoria de uso e ocupação do solo, considerada, como um 

dos aspectos de análise da qualidade ambiental urbana (VARGAS, 1999; RIBEIRO; 

VARGAS, 2001). Segundo Ribeiro e Vargas (2001), a qualidade ambiental urbana 

(...) vai além dos conceitos de salubridade, saúde, segurança, bem 
como das características morfológicas do sítio ou do desenho 
urbano. Incorpora, também os conceitos de funcionamento da cidade 
fazendo referência ao desempenho das diversas atividades urbanas 
e às possibilidades de atendimento aos anseios dos indivíduos que a 
procuram (RIBEIRO; VARGAS, 2001, p. 17). 

 

O segundo aspecto corresponde ao fato de que a expansão da atividade turística na 

área em estudo, traduziu-se num fenômeno denominado por alguns autores como 

urbanização turística (LUCHIARI, 1998; CRUZ, 2000; RODRIGUES, 2001; 

MACEDO, 2002; LOPES JÚNIOR, 2000). Segundo Lopes Júnior (2000), 
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O conceito de urbanização turística tem emergido nos últimos anos 
para expressar uma nova forma urbana derivada da conexão entre o 
desenvolvimento das atividades turísticas e a emergência de novas 
paisagens urbanas do fim do século XX (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 
213). 

 

O objetivo geral apresentado divide-se nos seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar o padrão de uso e ocupação do solo na área em estudo, 

descrevendo seu processo de evolução, nas três últimas décadas; 

 Caracterizar o processo de expansão da atividade turística, representado 

aqui, pelo fenômeno da “urbanização turística”, na área em estudo; 

 Identificar os impactos ambientais nas estruturas urbanas locais em função 

do padrão de uso e ocupação do solo, estabelecendo as relações entre as 

variáveis: uso e ocupação do solo em função da expansão da atividade 

turística x impactos ambientais urbanos. 

Em Pernambuco, o processo de urbanização do litoral, que teve início na década de 

1970, é caracterizado principalmente pela linearidade. Ocorreu a partir da ocupação 

de vastas extensões de áreas da orla marítima, na forma de parcelamentos urbanos 

para fins de lazer (destinados principalmente ao veraneio), exatamente na faixa de 

maior interesse paisagístico. A malha de ocupação foi estendida 

indiscriminadamente, à revelia das possibilidades financeiras de extensão da infra-

estrutura e serviços básicos. 

As opções feitas no processo de ocupação do litoral geraram profundas distorções 

sociais. Configurou-se um quadro de graves distorções, a partir da expulsão de seus 

habitantes, pescadores e pequenos produtores, e da contínua destruição do meio 

ambiente natural e construído, através do aterro e desmatamento dos mangues e 

estuários, e da ocupação intensiva das restingas e proximidade da foz dos rios. 
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A expansão da atividade turística, sem planejamento nem instrumentos que 

promovessem seu ordenamento urbano, proporcionou, por um lado, a valorização 

da área, e por outro, uma alteração na dinâmica sócio-espacial, com a redução da 

qualidade ambiental, nos locais onde esse fenômeno se deu de forma mais intensa. 

Tem-se desta forma, a redução da qualidade de vida da população local e criação 

de uma perspectiva de degradação dos atrativos naturais e culturais da região, 

razão maior de existência do turismo, podendo até afetar a longo prazo, a própria 

atividade. 

Dentro deste contexto, Porto de Galinhas destaca-se entre as praias do litoral sul 

pernambucano. Constitui uma das áreas onde este processo ocorreu de forma mais 

intensa, visto que ganhou maior visibilidade na última década, transformando-se 

num dos principais destinos turísticos do estado. 

A escolha de Porto de Galinhas como estudo de caso foi norteada não só pelos 

fatos mencionados acima, mas também pela concentração de investimentos na 

área, tanto públicos como privados, apresentando alto adensamento construtivo. 

Constitui-se num lugar de convergência de diversos interesses, muitas vezes 

conflitantes, de diferentes setores da sociedade, sejam moradores, veranistas, 

turistas, empreendedores do setor turístico, governos estadual e municipal, e 

ambientalistas, entre outros. 

Sendo assim, e sabendo que é impossível desenvolver sem que haja alteração no 

ambiente, torna-se imprescindível à compreensão e o aprofundamento desses 

processos de transformações sócio-espaciais, e a construção de proposições que 

sejam capazes de subsidiar as intervenções que visem à inversão do atual quadro 

identificado na área. 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos                               Introdução 

 

25

Em função do exposto, a relevância desta pesquisa concentra-se, justamente, na 

compreensão desses processos de transformações a que esteve (e ainda está) 

sujeito o litoral de Pernambuco, mais especificamente Porto de Galinhas, nas 

últimas décadas. Procura-se construir uma visão crítica acerca das opções feitas e 

suas conseqüências, contribuindo para o planejamento, gestão e futuras 

intervenções nesta área e em área similares. 

A presente dissertação está estruturada em seis capítulos, incluída esta introdução. 

No segundo capítulo, procura-se construir um marco teórico, a luz do qual é 

desenvolvida a análise do objeto de estudo. 

Dentre os aspectos teóricos, definidos a partir do objetivo da pesquisa, destacam-se: 

meio ambiente e impactos ambientais urbanos, uso e ocupação do solo como 

aspecto de análise da qualidade ambiental urbana, urbanização turística e 

desenvolvimento sustentável e sua aplicação no turismo. 

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

da pesquisa. Mostram-se as etapas percorridas para a coleta e análise dos dados e 

descrevem-se os procedimentos adotados e os métodos utilizados no tratamento e 

análise dos mesmos. 

Apresentam-se os dois conjuntos de variáveis, correspondentes às alterações no 

uso e ocupação do solo e às mudanças identificadas no meio ambiente urbano. A 

identificação dessas variáveis e suas relações são estabelecidas dentro do contexto 

do fenômeno da urbanização turística. 

No quarto capítulo, a pesquisa é contextualizada, inicialmente, a partir da 

caracterização do turismo em cidades litorâneas, e em seguida, mais 

especificamente, no litoral sul de Pernambuco. 
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Neste contexto, é apresentado o estudo de caso: Porto de Galinhas. São 

apresentadas algumas características da área e do município de Ipojuca, no qual 

está localizada, e um breve histórico de como ocorreu sua ocupação. 

No quinto capítulo, são apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos 

dados, procurando-se abordar o modo como o fenômeno “urbanização turística” 

transcorreu na área em estudo, e sua associação com as alterações ocorridas no 

uso e ocupação do solo. 

Para isto, inicialmente, é abordada a forma como ocorreu a evolução da ocupação 

urbana na área em estudo, atendendo ao primeiro objetivo específico. 

Atendendo ao segundo objetivo específico, discorre-se acerca do modo como a 

atividade turística foi introduzida e como ocorreu sua expansão, avaliando-se como 

este fato contribuiu para as alterações na dinâmica sócio-espacial, através das 

modificações nos usos e atividades. 

Em seguida, são estabelecidas as relações entre os conjuntos de variáveis 

identificados anteriormente, ou seja, as alterações no uso e ocupação do solo e as 

mudanças identificadas no meio ambiente urbano, atendendo ao terceiro objetivo 

específico. 

Neste sentido, foi possível perceber que Porto de Galinhas sintetiza as contradições 

do turismo, apontado muitas vezes, como a estratégia mais viável para a promoção 

do desenvolvimento local e regional. A partir do momento que a introdução desta 

atividade diversificou a economia local, promovendo uma maior atração de renda 

para o município e para parte da população, também despertou a atenção para os 

problemas ambientais resultantes da expansão urbana desordenada, ou seja, sem o 

devido planejamento e controle urbano e ambiental. 
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Por fim, são levantadas algumas considerações finais, apresentadas no capítulo 6, a 

partir dos resultados obtidos nas análises feitas durante a pesquisa, abrindo margem 

para novas investigações, visando ampliar o campo de conhecimento acerca do 

objeto de estudo. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  ––  AASSPPEECCTTOOSS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  

 

A construção do quadro teórico-conceitual constitui a base de sustentação de uma 

pesquisa científica e é responsável por estabelecer o diálogo entre a teoria e o 

problema investigado. No presente caso, a fundamentação teórica, ou seja, o recorte 

conceitual que norteia a pesquisa é composta, fundamentalmente, pelas seguintes 

categorias: meio ambiente e impactos ambientais urbanos, uso e ocupação do solo 

como aspecto de análise da qualidade ambiental urbana, urbanização turística e 

desenvolvimento sustentável e sua aplicação no turismo. 

 

2.1. Meio ambiente e impactos ambientais urbanos 

 

Esta primeira categoria é essencial para a presente análise, uma vez que o meio 

ambiente urbano corresponde ao locus das transformações que constituem o objeto 

de pesquisa. 

A discussão conceitual acerca das questões ambientais é ampla, e nem sempre 

consensual: ora mais restrita, enfatizando o meio natural, ora mais amplo, 

abrangendo todo o contexto social, cultural, político, institucional, econômico e 

natural. O que se pretende aqui é apresentar os conceitos mais recorrentes, 

destacando aqueles adotados para construção do marco teórico-conceitual. 

O ambiente ou meio ambiente1 pode ser entendido como tudo aquilo que nos cerca, 

composto pelos seres vivos e o meio físico, entendido como resultado das diferentes 

                                                 
1 Referir-se ao termo meio ambiente pode parecer redundante, já que ambos (meio e ambiente) 
possuem o mesmo significado. Entretanto, como o mesmo já foi incorporado à discussão científica 
acerca das questões ambientais, permite-se a utilização de uma ou outra forma. 
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interações e interdependências entre todos os elementos que compõem o meio 

(elementos físicos, químicos, biológicos, sociais, econômicos, políticos, históricos, 

culturais), diferenciando-se no espaço e no tempo. Ele é composto por 3 fatores 

condicionantes: bióticos (biológicos), abióticos (físico-químicos) e antrópicos 

(homem). 

Este conceito pode ser entendido através da noção de envoltório que serve à 

sustentação dos seres vivos. Coelho (2001), afirma que este conceito é social e 

historicamente construído, através do processo da interação contínua entre uma 

sociedade em movimento e um espaço físico particular que se modifica 

permanentemente.  

Assim, o conceito de meio ambiente urbano que se pretende adotar é o de Moreira 

(1999), para quem o termo corresponde ao espaço no qual se operam as 

transformações ambientais induzidas pela humanidade, criando contingências, 

estruturas e padrões que extrapolam os limites das cidades. 

Traduz-se nas relações dos homens com o espaço construído e com a natureza, em 

aglomerações de população e atividades humanas, constituídas por: fluxos de 

energia e de informação para nutrição e biodiversidade; percepção visual e 

atribuição de significado às conformações e configurações da aglomeração; e 

apropriação e fruição (utilização e ocupação) do espaço construído e dos recursos 

naturais (MOREIRA, 1999). 

Por outro lado, o impacto ambiental é definido segundo a resolução 001/86 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como “qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas (...)”, que 

afetam: a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e 
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econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a 

qualidade dos recursos ambientais (FRANCO, 2001). 

Entretanto, este conceito é considerado amplo por alguns autores, podendo se 

referir desde catástrofes naturais, a efeitos decorrentes da ação antrópica. O termo 

impacto ambiental pode ainda, ser classificado em várias categorias: positivo ou 

benéfico, negativo ou adverso, direto e indireto, local e regional, temporário e 

permanente, etc. 

Desta forma, a presente pesquisa compreende o termo impacto ambiental como 

qualquer alteração produzida pelos homens e suas atividades, nas relações 

constitutivas do ambiente, que excedam a capacidade de absorção desse ambiente 

(MOREIRA, 1999). 

Assim, o conceito aqui utilizado é o de impacto ambiental entendido como processo 

de mudanças sociais e ecológicas, causado por perturbações (uma nova ocupação 

e/ou construção de um objeto novo: uma usina, uma estrada ou uma indústria) no 

ambiente, evolução conjunta das condições sociais e ecológicas estimulada pelos 

impulsos das relações entre forças externas e internas à unidade espacial e 

ecológica, histórica ou socialmente determinada (COELHO, 2001). 

 

2.2. Uso e ocupação do solo como aspecto de análise da qualidade 

ambiental urbana 

 

Quando se fala em qualidade ambiental urbana são associados termos como 

qualidade do habitat, qualidade da infra-estrutura à disposição dos cidadãos, 

qualidade cultural, qualidade do ar e das águas usadas e qualidade da paisagem 
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(HERRMANN; OLIVEIRA, 2001). Entretanto, faz-se necessária uma análise mais 

aprofundada para compreender todas as dimensões que envolvem este conceito. 

Segundo Ribeiro e Vargas (2001), a qualidade ambiental urbana possui definição 

complexa em função de seu caráter subjetivo, tornando-se de difícil análise e 

avaliação. A noção deste conceito parte em princípio, da teoria das necessidades 

básicas, sejam fisiológicas, de segurança, de amor e pertinência, de estima ou de 

auto-organização (MASLOW apud RIBEIRO; VARGAS, 2001), mas não se encerram 

por aí. Para as autoras, a qualidade ambiental urbana, 

Vai além dos conceitos de salubridade, saúde, segurança, bem como 
das características morfológicas do sítio ou do desenho urbano. 
Incorpora, também os conceitos de funcionamento da cidade fazendo 
referência ao desempenho das diversas atividades urbanas e às 
possibilidades de atendimento aos anseios dos indivíduos que a 
procuram (RIBEIRO; VARGAS, 2001, p.17). 

 

Ela supõe condições morfológicas e fisiológicas, estas últimas, referindo-se às 

atividades e à sua diversidade. Desta forma, a qualificação de uma determinada 

localidade estaria estreitamente relacionada à diversidade de atividades existentes, 

e essa atividade específica, identificaria o negócio, o tipo de freqüentador, e 

determinaria as estruturas urbanas em função do uso.  

Vargas (1999), sugere que a análise se apóie em aspectos de quatro naturezas 

distintas, a partir da somatória de fatores que interferem na construção conceitual da 

qualidade ambiental urbana, sendo elas: espacial, biológica, social e econômica. Os 

aspectos estão delineados no quadro abaixo: 
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Tabela 1 – Aspectos de análise da qualidade ambiental urbana 
FATORES ESPACIAL BIOLÓGICA SOCIAL ECONÔMICA 

ASPECTOS 

Bem estar 
 
Acessibilidade 
 
Desenho urbano 
 
Referenciais 
 
Uso e ocupação 
do solo 

Saúde física 
 
Saúde mental 
 
Segurança 

Organização 
 
Realização 
pessoal 
 
Contatos 
 
Atividades 
 
Realização 
profissional 
 
Acesso e opções 

Oportunidades 
 
Produtividade 
 
Diversidade 

Fonte: Vargas, 1999. 

Mesmo considerado ainda incompleto pela autora, este quadro retrata a 

complexidade do tema, o qual envolve atores diferentes, com interesses, objetivos e 

expectativas também diferentes.  Entretanto, ele é utilizado como ponto de partida 

para a definição do foco de análise, correspondendo à categoria de uso e ocupação 

do solo. Para tanto, é importante um aprofundamento maior acerca do mesmo. 

 

2.2.1. Uso e ocupação do solo 

 

Para falar sobre uso e ocupação do solo, é necessário que se conheçam os 

conceitos relacionados a eles, delimitando-se conceitualmente termos como “cidade” 

e “urbano”, “urbanização”, “desenvolvimento urbano”, “urbanismo” e “planejamento 

urbano”. 

Existem várias formas de se entender a cidade: seja como fenômeno 

multidisciplinar, aglomeração, espaço territorial, relações sociais, centralidades 

física, social e ambiental, relações econômicas e políticas. Entretanto, para nosso 

estudo é mais apropriado pensar na cidade como um sistema aberto, composto por 

elementos interligados e interrelacionados, em processo de transformação agindo 

sobre o conjunto. 
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Dentro deste contexto, o urbano entendido como fenômeno amplo e complexo, é 

definido por Castells (2000), como: 

(...) uma forma especial de ocupação do espaço por uma população, 
a saber o aglomerado resultante de uma forte concentração e de 
uma densidade relativamente alta, tendo como correlato previsível 
uma diferenciação funcional e social maior (CASTELLS, 2000, p.40). 

 

Derivados deste termo surgem outros como urbanização, entendido como o 

processo de formação das cidades, ou ainda, como uma forma de ocupação do 

espaço onde, a partir de um certo nível de concentração e densidade, novas 

diferenciações sociais e funcionais das populações emergem com consequentes 

reflexos em seus valores, atitudes e comportamento (RATTNER apud BYRON, 

1994). 

Castells (2000), com uma abordagem mais sociológica, afirma que: 

O termo urbanização refere-se ao mesmo tempo à constituição de 
formas especiais específicas das sociedades humanas, 
caracterizadas pela concentração significativa das atividades e das 
populações num espaço restrito, bem como à existência e à difusão 
de um sistema cultural específico, a cultura urbana. Esta confusão é 
ideológica e tem por finalidade: fazer corresponderem formas 
ecológicas e um conteúdo cultural e sugerir uma ideologia da 
produção de valores sociais a partir de um fenômeno “natural” de 
densificação e de hetereogeneidades sociais (CASTELLS, 2000, 
p.46). 

 

A análise da urbanização relacionada à questão do desenvolvimento remete a dois 

aspectos: um no nível técnico-econômico e outro relativo a um processo de 

transformação qualitativa das estruturas sociais, permitindo um aumento do 

potencial das forças produtivas. 

Byron (1994), diferencia os termos desenvolvimento urbano e urbanização, sendo o 

primeiro referente apenas a uma cidade e constituindo processo decorrente do 

segundo, o qual constitui conceito mais global, partindo de seu nascimento, 
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crescimento e expansão. Desta forma, pode-se entender desenvolvimento urbano 

como o processo referente à expansão territorial e transformações internas das 

cidades e não ao desenvolvimento vinculado ao processo de urbanização em uma 

região ou país. 

Já o termo urbanismo corresponde à disciplina responsável por estudar a cidade. 

Byron (1994) define o urbanismo como o corte temporal de análise do processo de 

urbanização, e na natureza, no modo e no tipo do espaço produzido. Neste sentido, 

as cidades constituem o locus reflexo das mudanças, das transformações através 

dos tempos, a partir das revoluções sócio-econômicas. 

O planejamento urbano pode ser entendido como a prática responsável por ordenar 

os elementos e ações para que se atinjam o desenvolvimento urbano, através da 

definição de objetivos e direcionamento do processo de transformação para se 

atingir as metas definidas previamente. 

O planejamento urbano age então sobre elementos, relações internas, externas ou 

sobre processos. Trata de uma definição de escolhas, que deverá decidir entre o 

que será modificado e o que será conservado, ou seja, mudança ou permanência. 

Ele é entendido como um processo político de tomada de decisão sobre a 

urbanização, decisão esta manifestada por políticas urbanas (SOUZA apud BYRON, 

1994). 

Na prática, atualmente, o planejamento urbano vem se confundindo com a própria 

gestão urbana, a qual se diferencia da primeira por não precisar necessariamente de 

objetivos claramente definidos, uma vez que trabalha em um ambiente onde os 

interesses e objetivos são múltiplos (atores múltiplos). 
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Zancheti (2003), afirma que o objetivo da gestão é o controle do sistema, 

trabalhando com a possibilidade de se alterarem objetivos e até de se refazer o 

planejamento. A gestão precisa de processos contínuos e avançados de 

planejamento, sendo constituída por quatro fases principais: análise e avaliação; 

elaboração de soluções e propostas alternativas; negociação e implementação; e 

monitoramento e controle. 

Chega-se, portanto, a categoria de uso e ocupação do solo. A discussão teórica 

acerca dos conceitos de uso e ocupação do solo é bastante reduzida. A maioria dos 

autores insere a discussão acerca deste tema no campo do direito urbanístico, 

associando-o às questões de legislação urbanística, controle urbano e zoneamento. 

Neste sentido, a definição que se pretende adotar compreende o uso do solo 

associado ao zoneamento e a ocupação, como a forma como o espaço é 

consumido, abrangendo aspectos como a intensidade, gabaritos, recuos e taxas de 

ocupação. 

Segundo Vaz (1996), o zoneamento é uma concepção da gestão do espaço urbano 

baseada na idéia de eleger usos possíveis para determinadas áreas da cidade, 

procurando-se evitar convivências desagradáveis. O autor salienta que muitas vezes 

a determinação dos tipos de usos apenas ratificam os já consolidados, limitando o 

papel da legislação de direcionar a ocupação da cidade à legitimação do espaço 

cuja construção, muitas vezes, é definida por dinâmica perversa e excludente. 

Já a questão da ocupação urbana refere-se à forma como o espaço é “consumido”. 

Vaz (1996), afirma que a legislação de uso e ocupação do solo, responsável pela 

normatização das construções e definição do que se pode fazer em cada terreno 

particular, interfere na forma da cidade e também na sua economia. O mesmo autor 

afirma que: 
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As normas de edificações procuram estabelecer parâmetros 
detalhados sobre todos os aspectos das construções, incluindo tanto 
a relação da edificação com seu entorno (recuos, número de 
pavimentos, altura máxima) quanto a sua configuração interior 
(insolação, ventilação, dimensão de cômodos) (VAZ, 1996). 

 

Historicamente, a produção de legislações urbanísticas tem sua origem na corrente 

do urbanismo desenvolvida a partir do final do século XIX, na Europa e nos Estados 

Unidos: o urbanismo técnico-setorial. Segundo Campos Filho (1999), essa corrente 

tinha preocupações de ordem principalmente sanitária (algumas vezes também 

estética) e viária. 

Passou a existir uma preocupação com a densidade máxima a ser 
permitida em cada lote, quadra e bairro, tendo em vista uma 
qualidade ambiental de vida, traduzida em termos de várias 
proporções. A primeira é a proporção medida pelo número de metros 
quadrados de áreas abertas, livres de edificação, em relação ao 
espaço urbano horizontal correspondente a essas áreas. A segunda 
é a proporção entre áreas verdes e áreas construídas. A terceira é a 
proporção entre o espaço viário, em conjunto com a proporção entre 
os modos de transporte utilizados (...), e o número de transeuntes e 
volume de mercadorias a serem transportados gerados pelas 
atividades que utilizam as edificações vizinhas a esse espaço viário e 
sistema de transportes (CAMPOS FILHO, 1999, p.6). 

 

Entretanto, os avanços teóricos quanto à normatização e controle urbano nem 

sempre se refletiu no processo de urbanização brasileiro, caracterizado 

principalmente pela expansão desordenada, incluindo loteamentos destituídos de 

infra-estrutura básica. 

Neste sentido, Bastos (1999), afirma que, 

Vastas extensões do território (...) foram parcelados e ocupados sem 
se levar em conta padrões mínimos de qualidade ambiental, e à 
margem de qualquer regulação urbanística que garantisse segurança 
quanto à posse da terra e um mínimo de qualidade de vida, 
principalmente para a população de baixa renda (BASTOS, 1999). 
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Só em 1979 surge a primeira tentativa de reversão desse quadro de deterioração 

urbano-ambiental das cidades, por parte do Governo Federal, através da Lei nº 

6.766, a qual dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 

Contudo, mesmo com a existência das legislações normativas do uso e ocupação do 

solo, o fato de serem detalhistas e tecnicistas contribuiu para que os instrumentos de 

regulação se tornassem limitados, expandindo-se a ilegalidade dentro da “cidade 

formal”. Por conta dessas limitações, novas abordagens dessa regulação têm sido 

adotadas nos últimos anos, as quais, segundo Vaz (1996), apresentam três pontos 

básicos: rompimento da visão tradicional da cidade fragmentada em zonas 

especializadas, desregulamentação e simplificação da legislação e mecanismos de 

apropriação social dos benefícios da urbanização. 

 

2.3. Urbanização turística 

 

O problema de pesquisa, ou seja, as alterações no padrão de uso e ocupação do 

solo no litoral nordestino, tem origem na década de 1970, com a introdução de uma 

nova atividade na dinâmica sócio-espacial, o turismo. Na área em estudo, essa 

atividade passou por diversas fases até a sua expansão na última década, 

promovendo significativas mudanças nessa dinâmica. Para tanto, torna-se 

necessário compreender os conceitos e variações relacionados a esta categoria. 

O turismo pode ser compreendido como fenômeno social e espacial que propicia o 

surgimento de atividades econômicas. Pode ser compreendido através do somatório 

das várias faces do fenômeno: recursos naturais, culturais, sociais e econômicos, 

que se entrelaçam para produzir o fenômeno na sua totalidade. 
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Alguns autores associam esta atividade a uma “indústria sem chaminé”, com a 

geração de emprego, fixação da população, melhoria da infra-estrutura e a criação 

de novas alternativas de renda e lazer para a população. O “produto desta indústria”, 

o produto turístico, possui uma característica própria, a de ser consumido no local 

onde é produzido. 

Um outro aspecto dessa “indústria”, considerada uma das maiores do mundo, são os 

contrastes resultantes das características da demanda (volátil, sazonal e irracional) e 

da oferta (fragmentada e inflexível) gerando uma possível instabilidade financeira e 

sociocultural do turismo. 

Beni (1998), analisa o turismo a partir da Teoria Geral dos Sistemas, 

compreendendo a atividade como um sistema aberto, interagindo com o meio 

externo, e mantendo um relacionamento dinâmico com o meio ambiente. Ele ainda 

aponta os 3 elementos principais deste sistema: o turista (ator do sistema), os 

elementos geográficos (região geradora de visitantes, região de destinação e região 

de rotas de trânsito) e a indústria turística (espectro de empresas e organizações 

envolvidas na oferta do produto turístico). 

Magalhães (2002), ao relatar sua evolução histórica, afirma que o surgimento do 

turismo como atividade remonta ao século XVIII, com a descoberta da natureza e 

dos diferentes aspectos culturais das comunidades receptoras, resultando na 

criação de balneários à beira-mar, os quais funcionavam como grandes centros de 

férias. Com a segunda Revolução Industrial, o turismo entrou em uma nova fase, no 

final do século XIX e início do século XX, quando teve uma grande expansão de 

suas atividades, através da atração de um número cada vez maior de turistas de 

nível social elevado. 
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Na metade do século XX, o volume referente ao movimento de pessoas em busca 

de novas atividades de lazer tem um significativo aumento. Surge então uma 

modalidade de turismo identificada pelos estudiosos como turismo de massas e que 

teve seu apogeu nas décadas de 1970 e 1980. Caracterizava-se, principalmente, 

pelo grande número de pessoas no mesmo lugar, nas mesmas épocas do ano, e o 

superdimensionamento dos equipamentos para atendê-los. 

Dentro deste panorama geral acerca da emergência do turismo enquanto atividade 

econômica, surge um fenômeno muito presente no litoral nordestino a partir da 

década de 70, definido por alguns autores como urbanização turística (LUCHIARI, 

1998; CRUZ, 2000; RODRIGUES, 2001; MACEDO, 2002; LOPES JÚNIOR, 2000). 

Esta “modalidade”, segundo Luchiari (1998), constitui a expressão máxima da 

simbiose entre urbanização e turismo na capacidade de transformação do espaço, 

recriando a identidade do lugar e produzindo um espaço social híbrido através da: 

 geração de novas paisagens; 

 consumo de outras; 

 surgimento de novos atores sociais; 

 eliminação e marginalização de outros; 

 redesenho de novas formas de apropriação do espaço urbano, substituindo 

antigos usos e elegendo novas paisagens a serem valorizadas pelo lazer. 

Segundo Lopes Júnior (2000), 

O conceito de urbanização turística tem emergido nos últimos anos 
para expressar uma nova forma urbana derivada da conexão entre o 
desenvolvimento das atividades turísticas e a emergência de novas 
paisagens urbanas do fim do século XX (LOPES JÚNIOR, 2000, 
p.213). 
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2.4. Desenvolvimento sustentável e sua aplicação no turismo 

 

A emergência da problemática ambiental, na década de 1960, é acompanhada por 

uma discussão acerca do antagonismo entre os termos crescimento econômico e 

desenvolvimento. O primeiro constitui conceito de ordem quantitativa, enquanto o 

segundo refere-se à qualidade de vida, constituindo conceito de ordem qualitativa, 

que implica numa série de subjetividades e especificidades dificilmente medidas de 

maneira objetiva. Esta discussão culmina na formulação do conceito de 

desenvolvimento sustentável. 

Atualmente, todas as políticas públicas que visam, de uma forma ou de outra, o 

desenvolvimento de uma determinada localidade ou atividade, tomam como 

princípios básicos as diretrizes propostas pelo desenvolvimento sustentável. Por 

isto, tornou-se essencial para a análise realizada o entendimento acerca do 

processo que culminou no surgimento deste conceito, seus avanços e limitações e 

das formas como ele é apropriado pelos diversos segmentos da sociedade. 

A evolução das questões ambientais2 apresentou várias abordagens para a 

problemática ambiental, com enfoques diferentes: ora a paralisação do crescimento 

populacional, ora a paralisação do crescimento econômico, ora a correção de danos 

ambientais, ora a desocupação humana de alguns ecossistemas, ora a 

redistribuição de poder e de recursos produtivos, ora a sustentabilidade ambiental e 

social. 

 

                                                 
2 A discussão acerca da temática ambiental tem como marcos o Clube de Roma, a Conferência de 
Estocolmo, em 1972, e o documento “Nosso Futuro Comum”, publicado pela primeira vez em 1982, e 
mais conhecido como “Relatório Brundtland”. 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos                  Aspectos Teóricos 

 

41

Contudo, segundo Moreira (1999), estas abordagens têm em comum o mesmo 

conceito de ambiente, ou seja, as relações do homem com a natureza para 

preservação dos recursos naturais. Dentro destas abordagens, a majoritária é a da 

Comissão Brundtland, que reconhece o vínculo inseparável entre o meio ambiente e 

o atendimento às necessidades humanas, ou seja, do desenvolvimento, culminando 

no fortalecimento do conceito do desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu da Estratégia 
Mundial para a Conservação (World Conservation Strategy) lançada 
pela União Mundial para a Conservação (IUCN) e pelo Fundo 
Mundial para a Conservação (WWF), apoiados pelo Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), embora já tivesse 
aparecido com o nome de ‘ecodesenvolvimento’ na Reunião de 
Founeux em 1971 (...). A Estratégia Mundial propunha uma 
harmonização entre o desenvolvimento socioeconômico com a 
conservação do meio ambiente, com ênfase na preservação dos 
ecossistemas naturais e na diversidade genética, para a utilização 
racional dos recursos naturais (FRANCO, 2001, p.26). 

 

Desta forma, o desenvolvimento sustentável corresponde à “capacidade da 

humanidade de assegurar que as suas necessidades do presente sejam atendidas, 

sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1988). Ele propõe articular as questões do 

desenvolvimento econômico à proteção da natureza, adequando o uso racional dos 

recursos naturais, mediante novas tecnologias, aos padrões socioculturais das 

comunidades humanas em distintas partes do mundo. 

Magalhães (2002), afirma que este 

(...) modelo não impõe ausência de crescimento, mas elege um tipo 
de crescimento para servir aos objetivos sociais, ele é baseado na 
melhoria da qualidade de vida e não de nível de vida (crescimento 
exclusivo), privilegiando o ‘ser’ sobre o ‘ter’. O modelo deverá 
respeitar as limitações impostas pelos recursos ambientais e buscar 
qualidade e não exclusivamente expansão física (MAGALHÃES, 
2002, p.34). 
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Neste sentido, surge um outro termo, derivado deste, que é o de sustentabilidade, o 

qual, segundo o Dicionário Aurélio, significa manutenção, característica ou condição 

do que é sustentável. Sendo assim, sustentabilidade ambiental significa um atributo 

de uma entidade espaço-temporal em que se incorpora a relação sociedade-

natureza, implicando na coeexistência harmônica do homem com seu meio 

mediante o equilíbrio de sistemas, abrangendo três categorias: do meio, social e 

cultural, e econômica (MAGALHÃES, 2002). 

Segundo Zancheti (2002, p.82), para trazer esta discussão para a cidade é preciso 

entender que ela é “um sistema complexo e aberto, isto é, um sistema com muitas 

variáveis e com um elevado grau de interação interna e externa ao sistema, no qual 

as variáveis estão em constante transformação”. A sustentabilidade de uma cidade, 

portanto, será um processo que deverá tratar das relações internas e externas do 

sistema que a compõe. 

Por outro lado, Coelho (2001), afirma que a aplicação da noção de sustentabilidade 

ao meio urbano corresponde: 

(...) a formas planejadas de apropriação e uso do meio ambiente, de 
acordo com critérios de crescimento populacional e crescimento 
econômico e restrição da pressão sobre o meio ambiente físico e 
perseguição de modelos de eficiência e eqüidade na distribuição de 
recursos, entre outras coisas (COELHO, 2001, p.39). 

 

No final da década de 1980 e início dos anos 90, a emergência das questões 

ambientais tem seu reflexo no turismo. Os efeitos nocivos do turismo de massas ao 

meio ambiente e às culturas locais, com a destruição do principal elemento 

motivador da viagem, começam a ser questionados. A partir, desses 

questionamentos e com a saturação do turismo tradicional, surgem novas 

modalidades de turismo, os quais têm como ponto em comum a bandeira pela busca 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos                  Aspectos Teóricos 

 

43

do equilíbrio entre a exploração e a conservação: Turismo Alternativo e Turismo 

Sustentável. 

Segundo Magalhães (2002), o Turismo Alternativo abrange todas as práticas 

desenvolvidas no meio natural3, como o turismo ecológico, turismo rural, turismo 

verde e turismo de aventura, procurando satisfazer as necessidades de uma 

clientela com novas demandas e atender às exigências do meio ambiente. 

O Turismo Sustentável parte da aplicação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável ao turismo. Considera a autenticidade cultural, a inclusão social, a 

conservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços, como peças 

fundamentais para a viabilidade econômica do turismo a longo prazo. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) apresentam a seguinte definição: 

Um desenvolvimento sustentável do turismo satisfaz as 
necessidades dos turistas atuais e das regiões receptoras enquanto 
protege e aumenta oportunidades no futuro. Assume-se que leva a 
um manejo de todos os recursos, de uma maneira que necessidades 
econômicas, sociais e estéticas possam ser satisfeitas enquanto a 
integridade cultural, processos biológicos essenciais, diversidade 
biológica e sistemas de suporte da vida são mantidos (OMT & 
PNUMA apud PCTS, 2004). 

 

A definição mais difundida é a da Carta de Turismo Sustentável (Lanzarote, 

Espanha, 1995), que define o turismo sustentável como: 

(...) aquele que visa a melhoria da qualidade de vida da comunidade 
receptora, oferecer ao visitante uma experiência enriquecedora e 
manter a qualidade do meio ambiente, impedindo a ocorrência de 
danos irreversíveis aos recursos naturais, minimizando custos sociais 

                                                 
3 Cabe aqui diferenciar o turismo de natureza e o turismo na natureza. O primeiro termo está 
associado à exploração dos recursos naturais através de uma modalidade de turismo considerada 
predatória. O segundo, refere-se ao desenvolvimento da atividade com parte da estratégia para 
conservação do potencial natural de uma determinada comunidade, o ecoturismo: segmento da 
atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 
conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do meio 
ambiente, promovendo o bem estar das populações envolvidas (EcoBrasil). 
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e otimizando os benefícios do desenvolvimento turístico; através do 
reconhecimento e respeito aos limites do desenvolvimento, da 
consideração da capacidade de carga física, social e cultural do local 
e do envolvimento da comunidade em todas as etapas do processo 
(LIMA, 2002). 

 

Um outro conceito importante para aqueles que pretendem aplicar os princípios do 

Turismo Sustentável é o de capacidade de carga, a partir da conscientização da 

necessidade da conservação da atratividade dos recursos turísticos como condição 

indispensável para o desenvolvimento sustentável do turismo. Além da necessidade 

de se estabelecer um limite para a utilização dos atrativos. 

A capacidade de carga é entendida como o número máximo de visitantes (por 

dia/mês/ano) que uma área pode suportar, antes que ocorram alterações nos meios 

físico e social, ou ainda, como a capacidade de absorver a presença de turistas e 

dos novos equipamentos que deverão ser instalados, em uma determinada 

localidade. 

A prática da determinação da capacidade de carga, das técnicas de 
zoneamento de ambientes frágeis e dos meios de proteção a culturas 
vulneráveis, está se tornando uma constante nos projetos turísticos 
contemporâneos, e também nos de recuperação dos 
empreendimentos já instalados (RUSCHMANN apud MAGALHÃES, 
2002, p.127). 

 

A União Européia define a capacidade de carga como: 

(...) a capacidade de uma área ou região para suportar a ocupação 
humana e o desenvolvimento de atividades econômicas ou como o 
nível de exploração que os recursos naturais de uma região podem 
suportar, assegurando em simultâneo a máxima satisfação dos 
visitantes e o mínimo efeito sobre o meio ambiente (UNIÃO 
EUROPÉIA apud MAGALHÃES, 2002, p.129). 

 

Entretanto, Magalhães (2002), afirma que as dificuldades de medição e 

quantificação de tal nível têm restringido seu uso como ferramenta de planificação 
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turística, ainda que tenha sido aplicado com certo êxito na ordenação turística e 

recreativa de áreas naturais. 

 

2.5. Considerações acerca dos aspectos teóricos 

 

A discussão acerca da interface entre as categorias conceituais aqui abordadas 

(meio ambiente e impactos ambientais urbanos, uso e ocupação do solo como 

aspecto de análise da qualidade ambiental urbana, urbanização turística e 

desenvolvimento sustentável e sua aplicação no turismo) é fundamental para 

compreender como as alterações no uso e ocupação do solo em Porto de Galinhas, 

a partir da expansão da atividade turística, impactaram o meio ambiente urbano 

naquela localidade. 

Apesar dos avanços teóricos quanto à normatização e controle urbano, o processo 

de urbanização brasileiro é caracterizado principalmente pela expansão 

desordenada. E dentre estes processos, destacou-se o fenômeno da urbanização 

turística, definida como uma nova forma urbana derivada da conexão entre o 

desenvolvimento das atividades turísticas e a emergência de novas paisagens 

urbanas. 

Por outro lado, com a expansão da atividade turística nas áreas litorâneas, os efeitos 

nocivos do turismo de massas tornaram-se cada vez mais evidentes. E neste 

sentido, a discussão acerca de conceitos de meio ambiente urbano torna-se 

fundamental, por corresponder ao espaço no qual se operam as transformações 

ambientais induzidas pela ação antrópica. 

Em oposição a este turismo de massas, considerado destruidor do principal 

elemento motivador da viagem (atrativos naturais e histórico-culturais), os conceitos 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos                  Aspectos Teóricos 

 

46

de sustentabilidade são incorporados ao turismo. Como resposta a estes 

questionamentos, o turismo sustentável considera a autenticidade cultural, a 

inclusão social, a conservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços, como 

peças fundamentais para a viabilidade econômica da atividade a longo prazo. 

Cabe à presente pesquisa, levantar questionamentos acerca de até que ponto o 

turismo pode efetivamente contribuir para a promoção do desenvolvimento local, em 

oposição aos efeitos nocivos ao meio ambiente urbano, ocasionados pelo processo 

de urbanização, bem como da expansão da atividade, sem o devido planejamento e 

controle urbano e ambiental. 

Pretende-se suscitar a investigação acerca dos impactos negativos ocasionados 

pelas alterações na dinâmica sócio-espacial, principalmente no uso e ocupação do 

solo, e a forma como os mesmos podem ser minimizados ou até evitados, para que 

se atinja efetivamente o objetivo principal do desenvolvimento sustentável, ou seja, o 

desenvolvimento econômico, com equidade social e prudência ecológica. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  ––  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

A pesquisa teve uma abordagem primordialmente qualitativa por se considerar que 

esta é mais adequada, de acordo com Minayo (1997), quando se busca investigar 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos, que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Entretanto, não se 

dispensaram alguns instrumentos da pesquisa quantitativa, utilizados para 

aprofundar a compreensão dos dados subjetivos, característicos da primeira.  

Dentre os vários tipos de análise qualitativa, utilizou-se o estudo de caso, com o 

objetivo de tentar abranger as características mais importantes do tema pesquisado, 

bem como seu processo de desenvolvimento. 

 

3.1. Variáveis 

 

O fenômeno observado por esta pesquisa correspondeu às alterações ocorridas, 

nas três últimas décadas, no uso e ocupação do solo em Porto de Galinhas 

(categoria considerada como um dos aspectos de análise da qualidade ambiental 

urbana), a partir da expansão da atividade turística e seus impactos ambientais no 

meio urbano. Teve como objetivo principal identificar e caracterizar as relações entre 

essas alterações e seus impactos ambientais urbanos. 
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Desta forma, foram identificadas as variáveis4 de interesse dentro da realidade e 

buscou-se compreender as relações entre elas, ou seja, relacionar as 

transformações ocorridas no uso e ocupação do solo na área objeto do estudo e os 

problemas ambientais urbanos ali ocorridos. 

Foram identificadas variáveis independentes, tomadas como básicas, e se procurou 

verificar suas relações com as variáveis dependentes, que ocorrem sempre em 

função das primeiras5. A identificação dessas variáveis e suas relações foram 

estabelecidas dentro do contexto do fenômeno da urbanização turística. 

O primeiro conjunto de variáveis corresponde às alterações no uso e ocupação do 

solo, a partir dos aspectos definidos por Vargas (1999), para construção conceitual 

da qualidade ambiental urbana (ver Tabela 1). Desta forma, foram identificadas as 

seguintes variáveis independentes: alteração da densidade construtiva, conflitos de 

uso do espaço (público e privado), facilidades e permeabilidade. 

O segundo corresponde às questões problemáticas identificadas no meio ambiente 

urbano, sendo identificadas as seguintes variáveis dependentes: alteração da 

paisagem e morfologia do sítio, poluição, avanço das construções na faixa da praia, 

aterro de mangue, devastação de remanescentes das matas de restinga, utilização 

descontrolada dos recifes de coral, invasão dos espaços públicos, insuficiência ou 

precariedade na oferta de serviços infra-estruturais, precariedade do sistema viário, 

ausência/insuficiência de equipamentos públicos e comunitários, ausência de 

                                                 
4 As variáveis são definidas segundo Ferreira (1998), como tudo aquilo que pode assumir diferentes 
valores ou diferentes aspectos (numéricos ou não), construídos a partir do processo de 
operacionalização dos conceitos envolvidos. 
 
5 Pádua (2002, p.60) adverte que “outros fatores podem estar interferindo no efeito (resposta) sem 
que se tenha um meio de identificá-los ou recursos adequados para o controle”, podendo ocorrer 
casos de “modificação da variável dependente, sem que haja uma modificação na variável 
independente; ao(s) fator(es) que origina tal tipo de modificação, chamamos de variável 
interveniente”. 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos                            Metodologia 

 

49

permeabilidade, obstrução, parcial ou total, dos acessos à praia, falta de 

acessibilidade e legibilidade por parte dos turistas. 

 

3.2. Coleta de dados 

 

A etapa de coleta de dados tem como objetivo reunir os dados pertinentes à 

investigação do problema de pesquisa. No presente caso, os recursos escolhidos 

para este fim foram definidos em função da natureza das fontes utilizadas. 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Pesquisa documental; 

 Pesquisa de campo. 

 

3.2.1. Pesquisa bibliográfica 

 

A primeira pesquisa desenvolvida nesse trabalho foi bibliográfica. Através dela se 

conseguiu subsídios para a construção da base teórica e conceitual, conforme 

apresentado no Capítulo 2, e para a elaboração da estrutura de análise segundo a 

qual se investigou o objeto de estudo. 

A pesquisa bibliográfica percorreu os seguintes temas: 

 Meio ambiente e Impactos ambientais urbanos; 

 Uso e ocupação do solo como aspecto de análise da qualidade ambiental 

urbana; 
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 Urbanização turística; 

 Desenvolvimento sustentável e turismo. 

A pesquisa bibliográfica também contribuiu para ampliar e sistematizar o 

conhecimento acerca da área de estudo, Porto de Galinhas, auxiliando na 

caracterização e contextualização da pesquisa e atendendo ao segundo objetivo 

específico. 

A estrutura básica de registro foi definida com base em Pádua (2002), a qual 

identifica os seguintes itens para a elaboração do fichamento: 

1) Cabeçalho bem definido, localizando o conteúdo dentro de um 
sistema de classificação ou plano de assunto; 

2) Referência bibliográfica, citando com precisão a fonte de onde a 
informação foi retirada, segundo as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

3) Resumos do pensamento original do autor e se necessário usar 
citações literais – citações formais; 

4) Comentários pessoais do texto analisado são imprescindíveis, 
quando se quer superar o nível dos estudos exploratórios. 
(PÁDUA, 2002:57). 

 

3.2.2. Pesquisa documental 

 

A segunda pesquisa desenvolvida foi documental. Segundo Pádua (2002), além das 

fontes primárias, podem ser consideradas como documentos todas as fontes que 

não existem sob a forma de textos escritos, como filmes, fotos, mapas e etc. Esta 

pesquisa também contribuiu para a caracterização da área em estudo e 

contextualização da pesquisa. 

Foram utilizadas como fontes documentais legislações federais, estaduais e 

municipais relacionadas com o objeto de estudo, mapas, ortofotocartas e fotos 
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aéreas, além de estudos e diagnósticos elaborados para a área. As fontes utilizadas 

foram as seguintes: 

No nível federal: 

 Lei Federal nº 6.766/79, a qual dispõe acerca do Parcelamento do Solo 

Urbano. 

No nível estadual: 

 Programa de Gerenciamento Costeiro da Companhia Pernambucana de 

Meio Ambiente (GERCO/CPRH): Diagnóstico sócio-ambiental do litoral sul 

de Pernambuco; Zoneamento ecológico-econômico costeiro (ZEEC) 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999; 

Plano de ação integrada do litoral sul; Diagnóstico do Turismo nos 

municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São José da Coroa 

Grande. 

 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

(CONDEPE/FIDEM): Planta Diretora do Município de Ipojuca; Perfil e 

monografia municipais; Plano Diretor da Região Metropolitana do Recife - 

METRÓPOLE 2010; Estudo Propositivo para o Litoral de Pernambuco; 

Resolução nº 051/2001, de 09/03/01, do Conselho de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana do Recife (CONDERM); Unibases e Ortofotocartas. 

 Lei Estadual nº 9.990/87, a qual dispõe sobre o Parcelamento do Solo na 

Região Metropolitana do Recife. 

 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Projetos Especiais de Pernambuco 

(SEDUPE): estudos e diagnósticos referentes ao Projeto de Requalificação 

Urbana de Porto de Galinhas. 
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 Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil 

(PRODETUR/NE): estudos e diagnósticos referentes ao Pólo Costa dos 

Arrecifes. 

No nível municipal: 

 Prefeitura do Município de Ipojuca: Plano de Regulamentação da Orla do 

Município de Ipojuca (Lei nº 1286/2001); Código de Obras; Lei de 

Regulamentação e Ordenamento da Limpeza Urbana; Decretos 

relacionados ao disciplinamento de usos e atividades na orla do município; 

Agenda 21 Municipal. 

Os mapas utilizados na análise espacial da pesquisa e apresentados na presente 

dissertação foram elaborados a partir das informações coletadas na Planta Diretora 

do Município de Ipojuca (FIDEM, 2001). 

 

3.2.3. Pesquisa de campo 

 

A estratégia metodológica adotada no presente estudo incluiu um terceiro tipo de 

pesquisa, desenvolvido em etapas simultâneas de trabalhos de campo, definidas a 

partir dos três objetivos específicos, apresentados no Capítulo 1. 

Inicialmente, procurou-se caracterizar o padrão de uso e ocupação do solo na área 

em estudo, descrevendo seu processo de evolução, nas três últimas décadas, 

atendendo ao primeiro objetivo específico. 

Em seguida, procurou-se caracterizar o processo de expansão da atividade turística, 

representado pelo fenômeno da “urbanização turística”, na área em estudo, 

atendendo ao segundo objetivo específico. 
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Por fim, foram identificados os impactos ambientais nas estruturas urbanas locais 

em função do padrão de uso e ocupação do solo, estabelecendo as relações entre 

as variáveis: alterações no uso e ocupação do solo em função da expansão da 

atividade turística x impactos ambientais urbanos, atendendo ao terceiro objetivo 

específico. 

A primeira etapa da pesquisa de campo constituiu da identificação e análise do 

processo de parcelamento do solo ocorrido na área de estudo, através das 

informações sobre a implantação e consolidação de loteamentos. Para tal, foram 

utilizadas as informações obtidas através da pesquisa realizada pela então 

Fundação de Desenvolvimento Municipal (FIDEM) para a elaboração do documento 

“Mercado imobiliário informal: a inclusão social de moradores de loteamentos 

clandestinos e irregulares” (FIDEM, 2002). 

Como fontes secundárias foram utilizados o acervo da Secretaria de Infra-estrutura e 

Serviços Municipais de Ipojuca, os cadastros de loteamentos do Departamento de 

Gestão de Uso do Solo da FIDEM e os processos de licenciamento ambiental da 

CPRH. 

Em seguida, foram levantados dados referentes às licenças de construção e habite-

se constantes no acervo da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Municipais de 

Ipojuca, responsável pelo controle urbano no município até a última gestão, 

encerrada em dezembro de 2004. Como antes de 1991 não existia um sistema de 

arquivamento das licenças e alvarás expedidos pelo governo municipal, o período de 

análise correspondeu aos anos de 1992 a 2004. 

Foram observados a localização das edificações (quadra e lote, no caso de 

loteamentos), as datas, a atividade e o tipo de ação que se buscou licenciar 

(construção, reforma e regularização). 
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A terceira pesquisa de campo se constituiu no levantamento de dados a partir do 

inventário turístico elaborado pela Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) 

em 2000 (Inventário de Oferta Turística de Pernambuco / EMPETUR), e pela 

atualização encomendada pela Prefeitura do Município do Ipojuca em 2002 

(Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca). 

O Inventário do Potencial Turístico se constitui num instrumento de 
fundamental importância para o conhecimento pleno dos elementos 
que compõem a estrutura turística de uma localidade. Esses 
elementos se classificam em três categorias: Atrativos Turísticos6, 
Equipamentos e Serviços Turísticos7 e Infra-estrutura de Apoio 
Turístico8 (ADM&TEC, 2003, p.5). 

 
A referida atualização foi realizada pela ADM&TEC, obedecendo à metodologia e 

estrutura utilizadas pela EMPETUR, na forma contratada, tendo a pesquisa de 

campo ocorrida no período de 13 a 23 de novembro de 2002. 

Esta análise possibilitou a compreensão da potencialidade turística do município, 

considerado de interesse turístico pelo IOT-89 / PLANPETUR / CONTUR / RINTUR / 

PRODETUR, e mais especificamente da área em estudo, através da oferta dos 

atrativos naturais e histórico-culturais, dos equipamentos e serviços turísticos e da 

infra-estrutura de apoio turístico. 

A metodologia adotada pelos inventários para o levantamento de informações 

obedeceu à sistemática recomendada pelo Instituto Brasileiro de Turismo 

(EMBRATUR) que se baseia em trabalho técnico elaborado pela Organização dos 

                                                 
6 Entende-se como Atrativo Turístico todo o lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico 
que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecimento e/ou usufruto. 
7 Entende-se como Equipamentos e Serviços Turísticos o conjunto de edificações, instalações e 
serviços indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística. São constituídos pelos meios de 
hospedagem, alimentação, entretenimento, agenciamento, informações e outros serviços voltados 
para o atendimento ao turista. 
8 A Infra-estrutura de Apoio Turístico é formada pelo conjunto de obras e instalações de estrutura 
física que proporciona o desenvolvimento da atividade turística, tais como o sistema de 
comunicações, transportes, segurança, médico-hospitalar, serviços urbanos (água, luz, esgoto, 
limpeza pública, etc). 
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Estados Americanos (OEA). Esse organismo internacional, através do Centro 

Interamericano de Capacitação Turística (CICATUR), difundiu por todos os países 

latino-americanos a metodologia do Inventário, objetivando unificar os Planos de 

Desenvolvimento no continente americano. 

O Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca destaca, ainda, as seguintes 

potencialidades turísticas do município: 

Destaca-se por suas praias de belas e diferentes paisagens, com 
trechos em mar aberto e outros protegidos pelos arrecifes, 
favorecendo os mais diversos tipos de esportes náuticos. Dentre elas 
está Porto de Galinhas, o maior pólo turístico do litoral sul de 
Pernambuco. Complementam os atrativos do município as áreas de 
manguezais; as ilhas de Cocaia e Tatuoca; cachoeiras; o Parque 
Natural Estadual de Suape; o neck vulcânico (chaminé de um antigo 
vulcão extinto, localizado em terras da Usina Ipojuca, com altura 
aproximada de 20m); A Furna dos Holandeses (Engenho Maranhão); 
os antigos engenhos, como o Gaipó, com casa-grande e capela do 
século XIX, ou o Canoas – único da Zona da Mata que ainda fabrica 
mel e rapadura (no período de setembro a março); as usinas Salgado 
e Ipojuca; e o belo Convento/Igreja de Santo Cristo (século XVII), 
local de romarias e depositário de ex-votos. Na culinária, Ipojuca se 
esmera no preparo de pratos a base de frutos do mar, sendo também 
famosos seus doces e geléias de frutas regionais e as passas de 
caju. Dentre as mais expressivas festas do município estão a de 
Santo Cristo de Ipojuca (em dezembro/janeiro); as botadas das 
usinas, quando é comemorada a primeira moagem do ano (em 
setembro); e o Hang Loose pro Conquest – etapa do Campeonato 
Mundial de Surf (em setembro). Ipojuca dispõe de bons hotéis, 
aconchegantes pousadas, bares, restaurantes, lanchonetes, centro 
de convenções, agências de viagens e turismo, locadores de bugres 
e equipamentos esportivos e de mergulho, e diversos outros 
equipamentos e serviços turísticos (ADM&TEC, 2003, p.38). 

 

Além da espacialização e distribuição dos equipamentos e serviços turísticos no 

município e na área em estudo, a análise dos inventários possibilitou a periodização 

da implantação dos meios de hospedagem, a qual contribuiu para a compreensão 

da expansão da atividade turística e dos seus impactos sobre o uso e ocupação do 

solo urbano em Porto de Galinhas, no período de estudo. 
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As informações obtidas foram complementadas com o levantamento de dados a 

partir das licenças ambientais expedidas pela CPRH, no período de 2000 a 2004, 

permitindo maior aprofundamento na compreensão do fenômeno da “urbanização 

turística” da área de estudo. 

Um outro tipo de pesquisa foi realizado nos trabalhos de campo. Ela se constituiu de 

uma observação sistemática, realizada através de visitas à área de estudo, e foi 

norteada pela definição prévia das categorias de análise. Seu foco principal foi 

identificar os problemas ambientais urbanos e registrá-los com o auxílio de mapas, 

roteiros e fotos. Esta observação visou contribuir não só para a identificação dos 

problemas ambientais na área de estudo, mas fundamentalmente para analisar a 

associação entre esses problemas e as alterações ocorridas no uso e ocupação do 

solo a partir da expansão da atividade turística, que constitui o terceiro objetivo 

específico. 

Para complementação dos dados e informações considerados relevantes e que não 

estavam registrados sob a forma de documentos, foram utilizadas entrevistas semi-

estruturadas, definidas na montagem da estratégia de trabalho.  Foram realizadas 

entrevistas com os seguintes responsáveis por posições-chave para a compreensão 

do problema de pesquisa: 

 Responsável pelo Projeto de Requalificação Urbana de Porto de Galinhas da 

SEDUPE – Arquiteta Luziana Carvalho; 

 Assessor de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria de Infra-estrutura e 

Serviços Municipais do Município do Ipojuca (gestão 2001-2004) – Heryk 

Antônio Lourenço; 
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 Diretora Geral de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

Turismo e Meio Ambiente do Município do Ipojuca (gestão 2001-2004) – 

Fátima Patury; 

 Diretor Geral de Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Turismo e Meio Ambiente do Município do Ipojuca (gestão 2001-

2004) – Marcel Frans; 

 Presidente do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) do Município do 

Ipojuca – Rubens Roberto Blaszezyk; 

 Membro da Associação de Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) – Marcos 

Tiburtius. 

 

3.3. Análise dos dados 

 

Após a coleta, os dados foram sistematizados de forma a facilitar o processo de 

análise, classificação e interpretação a que foram submetidos. Nesse processo, 

obedecendo a Pádua (2002), os dados e informações foram classificados segundo 

sua pertinência, relevância e autenticidade. E sua ordenação lógica foi feita 

considerando-se sua importância e evidência. 

Os dados coletados foram organizados segundo as etapas definidas anteriormente. 

Sendo assim, para a caracterização do padrão de uso e ocupação do solo, bem 

como para a análise da evolução da ocupação urbana, foram utilizados os seguintes 

dados: 

 Dados coletados na pesquisa acerca do processo de parcelamento do solo; 
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 Dados coletados na pesquisa acerca das licenças de construção e habite-se, 

junto ao acervo da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Municipais de 

Ipojuca. 

Estes dados foram complementados com as entrevistas realizadas com a 

responsável pelo Projeto de Requalificação Urbana de Porto de Galinhas da 

SEDUPE e com o assessor de Uso e Ocupação do Solo da Secretaria de Infra-

estrutura e Serviços Municipais do Município do Ipojuca (gestão 2001-2004). 

Para caracterizar o processo de expansão da atividade turística na área em estudo, 

foram utilizados os seguintes dados: 

 Dados coletados nas pesquisas acerca das licenças de construção e habite-

se, junto ao acervo da Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Municipais de 

Ipojuca; 

 Dados coletados a partir da análise do inventário turístico elaborado pela 

Empresa Pernambucana de Turismo (EMPETUR) em 2000 (Inventário de 

Oferta Turística de Pernambuco/EMPETUR), e pela atualização 

encomendada pela Prefeitura do Município do Ipojuca em 2002 (Inventário 

do Potencial Turístico de Ipojuca); 

 Dados coletados na pesquisa acerca dos processos de licenciamento 

ambiental da CPRH, no período de 2000 a 2004. 

As informações coletadas foram complementadas com as entrevistas realizadas com 

a Diretora Geral de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo 

e Meio Ambiente do Município do Ipojuca (gestão 2001-2004), o Presidente do 

COMTUR do Município do Ipojuca, e um membro da AHPG. 
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Por fim, procurou-se identificar os impactos ambientais nas estruturas urbanas locais 

em função do padrão de uso e ocupação do solo, estabelecendo as relações entre 

as variáveis, ou seja: uso e ocupação do solo em função da expansão da atividade 

turística x impactos ambientais urbanos. 

Muitos esforços já foram despendidos com o intuito de identificar e diagnosticar os 

problemas ambientais em Porto de Galinhas, através de estudos e diagnósticos 

elaborados tanto pelo poder público (federal, estadual e municipal), como por 

instituições de ensino e pesquisa. 

Sendo assim, tomou-se como ponto de partida o resultado das pesquisas 

bibliográfica e documental e cruzou-se com os dados coletados a partir da 

observação sistemática e da entrevista realizada com o Diretor Geral de Meio 

Ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente 

do Município do Ipojuca (gestão 2001-2004) para, enfim, definirmos as variáveis 

dependentes (problemas ambientais), a serem relacionadas com as variáveis 

independentes (alterações no uso e ocupação do solo). 

Contribuíram, também, para atingir este objetivo específico os diagnósticos e 

estudos elaborados para a área, tais como: 

 Programa de Gerenciamento Costeiro da Companhia Pernambucana de 

Meio Ambiente (GERCO/CPRH): Diagnóstico Sócio-ambiental do Litoral Sul 

de Pernambuco; Zoneamento Ecológico-econômico Costeiro (ZEEC) 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 21.972, de 29 de dezembro de 1999; 

Plano de Ação Integrada do Litoral sul; Diagnóstico do Turismo nos 

municípios de Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e São José da Coroa 

Grande. 
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 Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco 

(CONDEPE/FIDEM): Estudo Propositivo para o Litoral de Pernambuco. 

 Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Projetos Especiais de Pernambuco 

(SEDUPE): estudos e diagnósticos referentes ao Projeto de Requalificação 

Urbana de Porto de Galinhas. 

 Agenda 21 Municipal. 

A análise dos dados foi realizada através do método comparativo, no tempo e no 

espaço, e análise causal, permitindo o estabelecimento de três fases, dentro do 

período de tempo estabelecido na pesquisa, em função da evolução da ocupação 

urbana na localidade. 

Evidentemente, essas três fases têm objetivo mais didático do que explicativo, já 

que a evolução urbana e o surgimento de problemas ambientais não estão 

subordinados a marcos temporais. Com essa ressalva, observou-se no 

desenvolvimento da pesquisa que há três momentos relevantes na evolução urbana 

de Porto de Galinhas: 

1. Década de 70 → período anterior à consolidação da atividade turística na 

região, ainda ocupada por fazendas de coco e vila de pescadores; 

2. Década de 80 → período marcado pela implantação e consolidação da 

atividade de veraneio; 

3. Década de 90 em diante → expansão do setor de hospedagem 

(representados tanto pelos hotéis como pelas pousadas, albergues e prives) 

e transformação da localidade em destino turístico, inicialmente nacional e, 

mais recentemente, internacional. 

A seguir, apresentam-se fotos aéreas que exemplificam a forma como os dados 

foram registrados e organizados, do ponto de vista espacial, para permitir o estudo 
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comparativo que fundamentou a compreensão das alterações no uso e ocupação do 

solo na Vila de Porto de Galinhas. As fotos apresentadas correspondem aos 

momentos inicial e final do período estudado: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Núcleo central de Porto de Galinhas, em 1969. 
Fonte: Projeto SUDENE GERAN 70. Base Aérea do Recife, Aeronáutica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto 2 – Núcleo central de Porto de Galinhas, em 2002.  
Fonte: Fotoíndice cedido pela Secretaria de Patrimônio da União, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. 
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Para facilitar a sistematização e a análise espacial dos dados, a área de estudo, 

localizada entre a foz dos rios Ipojuca e Maracaípe, foi subdividida em 5 subáreas. 

Estas subáreas (como mostra a figura abaixo) foram definidas a partir dos 

loteamentos identificados e das formas predominantes de uso e ocupação do solo, 

mais ou menos homogêneas. 

Figura 1 – Sub-áreas de estudo. Figura da autora, 2005. 

As subáreas definidas foram as seguintes: 

 Cupe e Muro Alto – área ao norte do centro de Porto de Galinhas, a partir do 

loteamento Merepe II até a praia de Gamboa (foz do rio Ipojuca). Inclui os 

loteamentos Alfa, Praia do Cupe I e II, Porto do Sol, Privê Baía do Cupe e 
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Enseada do Cupe, além de outros terrenos desmembrados da antiga 

Fazenda Merepe; 

 Merepe – inclui parte da área central, seguindo na direção norte, englobando 

os loteamentos Merepe I, II, III, IV e V; 

 Recanto Porto de Galinhas – corresponde ao núcleo central da vila de Porto 

de Galinhas, composto pelos loteamentos Recanto Porto de Galinhas I, II e 

III, incluindo as áreas de assentamento originadas a partir deste último 

loteamento, compreendendo os bairros de Socó, Salinas e Pantanal; 

 Porto Coqueiral – área mais recente da expansão urbana, desmembrada a 

partir da propriedade Ilha do Álvaro; 

 Maracaípe – área localizada ao sul, incluindo o loteamento Baía de 

Maracaípe e outros terrenos entre o rio Maracaípe e a área pertencente ao 

Governo do Estado. 

Uma vez caracterizadas as transformações nos padrões de usos e ocupação do solo 

e a evolução da atividade turística em Porto de Galinhas, no período estudado, e 

identificados os problemas ambientais urbanos existentes hoje, os trabalhos 

analíticos buscaram compreender o tipo de relação entre esses fenômenos.  

Fenômenos sociais, culturais e econômicos, tais como a expansão da atividade 

turística em determinados sítios, certamente implicam transformações físico-

espaciais. Algumas dessas transformações estão associadas aos chamados 

impactos negativos sobre as estruturas ambientais urbanas, naturais ou construídas. 

O objetivo central do presente trabalho é elucidar e discutir a relação existente entre 

a “urbanização turística”, conforme conceituada no Capítulo 2, e os problemas 

ambientais presentes, hoje, em Porto de Galinhas.  
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As relações entre fenômenos, representadas por variáveis dependentes e 

independentes de um determinado problema de pesquisa podem ser de diferentes 

naturezas, entre elas a relação de causalidade. 

Porém, demonstrar causalidade entre fenômenos cuja natureza é complexa e 

multifacetada, como é o caso de transformações espaciais e ambientais, é de difícil 

consecução. Assim, o que se buscou elucidar foi a forte associação entre mudanças 

nos padrões de uso e ocupação do solo e problemas ambientais urbanos.  

Especificamente no caso de Porto de Galinhas, buscou-se avaliar a associação de 

transformações espaciais (em termos de densidades construtivas, mudanças de 

atividades, usos privados de espaços públicos, oferta de infra-estrutura sanitária; 

oferta de serviços públicos, permeabilidade espacial e segregação social) e 

problemas como: poluição sonora, atmosférica e visual, poluição de recursos 

hídricos por esgotos sanitários, problemas de drenagem, de circulação, de 

acessibilidade, de permeabilidade e legilibilidade dos espaços e de oferta de 

serviços públicos.   

A estratégia metodológica da pesquisa objetivou identificar se existem evidências de 

que alterações do uso e ocupação do solo podem ser consideradas um dos fatores 

que contribuem para o fenômeno dos problemas ambientais hoje existentes em 

Porto de Galinhas. No Capítulo 6 da pesquisa, são tratadas outras questões, tais 

como a possibilidade de generalização dos achados da pesquisa, ou em outras 

palavras, até onde pode-se afirmar que existe uma associação entre a urbanização 

turística e a sustentabilidade urbana de cidades litorâneas brasileiras. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  ––  CCOONNTTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  PPEESSQQUUIISSAA  

 

4.1. Turismo em cidades litorâneas nordestinas 

 

A atividade turística no Brasil e particularmente no litoral nordestino iniciou-se com 

duas características básicas: (i) foi fortemente centrado nas belezas naturais, 

principalmente das praias, e (ii) expandiu-se de forma espontânea, isto é, sem que 

houvesse um planejamento adequado. Como resultado, o turismo passou a ser um 

fator de destruição daquilo que constitui a atração maior do fluxo de pessoas para a 

área, o meio ambiente, com a redução da sua qualidade. 

Segundo estudos divulgados pelo PRODETUR/NE (BN, 2003), o fluxo turístico do 

Nordeste é sazonal, concentrado nos meses de janeiro e julho (alta estação), e os 

pontos baixos, nos meses de maio e novembro. Esta sazonalidade denota a 

importância de se conhecer o perfil da demanda turística, incluindo os principais 

motivos de viagem, que, no litoral nordestino, compreende o ‘passeio’. Como fatores 

que influenciaram a escolha do destino, destacam-se os comentários de parentes e 

amigos, seguido pelo fato de já conhecerem o local, com pouca influência da mídia e 

de agências de viagem. 

Ainda segundo o PRODETUR/NE (BN, 2003), a maior parte do turismo realizado é o 

de veraneio, sendo aproximadamente, 50% dos turistas da própria região. Além 

disto, 95% dos turistas são brasileiros e apenas 5% estrangeiros. O turismo de 

negócios é apontado como alternativa para a sazonalidade turística na baixa 

estação, contudo esta modalidade de turismo ainda possui um baixo desempenho 
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em Pernambuco, por falta de infra-estrutura, de equipamentos adequados e de 

estrutura empresarial adequada. 

Esta sazonalidade dos fluxos constitui um grande entrave para o desenvolvimento 

da atividade turística na região, além de contribuir para a sazonalidade da oferta de 

empregos. Outros fatores limitantes, ainda com relação à geração de empregos, são 

a utilização de mão-de-obra informal, fato que acompanha a tendência global 

decorrente da flexibilização do mercado de trabalho, e as baixas remunerações, em 

função do baixo nível de qualificação dos trabalhadores. 

Segundo Rodrigues (2001), com o agravamento da crise econômica brasileira na 

década de 80, a atividade turística passa a ser apontada pela classe política como 

alternativa econômica, com a capacidade de soerguer as economias deprimidas dos 

estados nordestinos. 

É neste contexto que é concebido e gerado o PRODETUR/NE, cuja trajetória parte 

da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), resultando da 

iniciativa dos governos estaduais, na tentativa de dinamizar a economia regional 

através do incremento do setor turístico e melhoria dos serviços urbanos e qualidade 

de vida da população residente. 

Em Pernambuco, este Programa foi instalado em duas etapas. A primeira 

correspondeu ao Pólo Costa Dourada, firmado entre o Banco do Nordeste (BN) e 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em dezembro de 1994, e, 

posteriormente entre o BN e os sub-mutuários (estados nordestinos). 

O Pólo Costa Dourada abrangia os municípios do litoral sul (Cabo de Santo 

Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da 

Coroa Grande) e tinha como objetivo principal melhorar aspectos da infra-estrutura 
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básica e de acesso, assim como aperfeiçoar o sistema institucional de gestão da 

atividade. 

Em 2002, o Pólo Costa Dourada foi substituído pelo Pólo Costa dos Arrecifes. Este 

novo Pólo abrange não só os municípios do litoral sul, mas todos os 15 municípios 

da zona costeira (Goiana, Itapissuma, Igarassú, Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, 

Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém, Rio 

Formoso, Tamandaré, Barreiros e São José da Coroa Grande), além do Arquipélago 

de Fernando de Noronha. 

Ele teve como ponto de partida a avaliação dos impactos sócio-ambientais das 

ações implementadas na primeira etapa, além da identificação dos aspectos que 

não foram bem sucedidos. Caracteriza-se como o instrumento de consolidação 

desse processo, cujo objetivo primordial é 

(...) a melhoria da qualidade de vida da população permanente nos 
municípios integrantes dos Pólos de Desenvolvimento Integrado de 
Turismo prioritários identificados na área de atuação do Banco do 
Nordeste, através da geração de maiores oportunidades de emprego, 
maior disponibilidade e qualidade dos serviços urbanos municipais e 
uma melhor qualidade do meio ambiente. (BN, 2003). 

  
Entretanto, segundo Cruz (2000), uma outra característica deste programa é a 

concentração de investimentos em localidades específicas, consideradas com maior 

potencial de atratividade. A concentração de fluxos dentro deste programa constitui, 

em geral, decisão eminentemente política, não se considerando em nenhum 

momento possibilidades de desconcentração. 

Aspectos como a violência urbana, pobreza, miséria, são considerados dentro do 

planejamento das linhas de ação, como fatores condicionantes da segregação 

espacial dos empreendimentos turísticos, traduzida nesta concentração da infra-

estrutura e na circulação espacialmente restrita de turistas. 

Dentro deste contexto, Rodrigues (2001) afirma que 
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O Nordeste começa a ser vendido como o Novo Caribe, o Novo 
Mediterrâneo, a Nova Flórida. As iniciativas isoladas dos governos 
estaduais resultam num significativo aumento dos fluxos, tanto da 
demanda interna, como da demanda externa. Começam a se tornar 
importantes os capitais estrangeiros injetados no setor, na forma de 
construção de hotéis e resorts nos moldes dos grandes centros 
turísticos internacionais. (RODRIGUES, 2001, p.149). 

 
Os megaprojetos turísticos do Nordeste compreendem grandes complexos 

hoteleiros e toda a infra-estrutura que os acompanham. Os resorts e villages 

seguem essa tendência do processo de urbanização turística9 na área. Segundo 

Cruz (2000), esses projetos tendem a apresentar “grandes extensões de costa, 

pouco ou nada urbanizadas, o que favorece esse modelo de ocupação nucleada, 

com certo distanciamento espacial entre um e outro empreendimento” (CRUZ, 2000, 

p.136). 

O processo de apropriação e consumo de espaços pelo turismo no litoral nordestino 

se dá então, em função de interesses de diferentes atores hegemônicos (poderes 

públicos, nas suas diferentes escalas, e empreendedores do ramo da construção 

civil e do turismo). 

Para os governos estaduais e municipais, que atuam como verdadeiros 

empreendedores do turismo, essa atividade constitui um possível agente 

dinamizador das economias local e regional e, conseqüentemente, uma 

possibilidade de minimização dos problemas sócio-econômicos da região. 

Por outro lado, a atividade turística conjuga interesses de ampliação do mercado por 

parte das cadeias hoteleiras e operadoras turísticas, com interesses governamentais 

e de empreendedores do ramo da construção civil, os quais, vêem na migração de 

capitais de um para outro setor da economia, uma possibilidade para garantir sua 
                                                 
9 Na verdade, a urbanização turística constitui apenas uma das formas de uma dimensão mais ampla 
da urbanização para o turismo, a qual corresponde o PRODETUR, como um todo, pois o mesmo, 
promove a urbanização, mas não ‘turistifica’, correspondendo a uma política urbana que faz às vezes 
de uma política de turismo. 
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reprodução em momentos de crise, desencadeada principalmente a partir da década 

de 70. 

 

4.2. Turismo no litoral sul de Pernambuco 

 

O processo histórico da ocupação do litoral de Pernambuco, excluindo-se algumas 

cidades da RMR, possui características semelhantes, em função dos principais 

fatores de indução: a política de colonização vinculada à cultura da cana e a 

produção de açúcar, constituindo uma estrutura de ocupação bastante nítida. 

Segundo o Diagnóstico Sócio-ambiental do Litoral Sul de Pernambuco, elaborado 

pela GERCO/CPRH, as principais nucleações urbanas do litoral surgiram próximas 

às sedes dos antigos engenhos no interior, ao longo de uma linha de 

aproximadamente 10km da costa, onde seria o caminho de acesso mais viável ao 

Recife, localizadas nas margens dos rios de maior porte (Goiana, Ipojuca, 

Sirinhaém, Formoso e Una). 

O litoral constitui um dos mais importantes aglomerados urbanos do estado, 

concentrando 44% de sua população. É caracterizado pela multiplicidade de 

ecossistemas extremamente produtivos, e um relevo, com predominância de morros 

(formas de relevo modeladas em rochas muito antigas, constitutivas do 

Embasamento Cristalino, com atitudes variando em média, de 30 a 400m) e colinas 

(modeladas em estruturas mais recentes que a anteriormente referida, pertencentes 

às Formações Barreiras, Cabo, Algodoais e Ipojuca, de 12 a pouco mais de 50m). 

Permeando essas formações, ocorrem planícies fluviais formadas pelas várzeas e 

terraços dos rios que cortam a área. 
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A leste desses relevos encontra-se a planície costeira, separando-os da linha de 

costa, com largura variável, origem sedimentar e altitude variando de 0 a 10m. 

Produto da ação combinada dos rios e do mar, apresenta um conjunto de feições 

onde sobressaem praias, restingas, manguezais, várzeas fluviais permanentemente 

alagadas, várzeas e terraços que margeiam o curso terminal dos rios cujas 

desembocaduras, em geral amplas, interrompem praias e restingas e permitem o 

fluxo e refluxo diário das marés através do leito fluvial, originando o fenômeno 

conhecido como afogamento do estuário, responsável pela ocorrência, na área, de 

extensos manguezais. 

Segundo o Diagnóstico Sócio-ambiental, a forma de uso e ocupação do solo é 

marcada por uma tendência à diversificação tanto na faixa litorânea (marcada pela 

expansão urbana, acelerada em função do turismo, ocasionando a intensificação da 

ocupação desordenada do solo), como em alguns trechos da área tradicionalmente 

monocultora (substituição da cana-de-açúcar por lavouras de subsistência e por 

outras culturas, em conseqüência do parcelamento da terra para assentamentos 

rurais, dado em áreas que, em geral, apresentam fortes restrições para o uso 

agrícola). Essa tendência vem contribuindo para intensificar a degradação dos 

recursos naturais. 

Os embriões dos núcleos urbanos do litoral sul de Pernambuco surgiram, em quase 

sua totalidade, nos séculos XVI e XVII. O mesmo Diagnóstico traz como origem das 

formas de ocupação a existência de portos fluviais, edificações religiosas, erigida em 

sede de engenho e seguida da criação da paróquia, fazendas de coco, vilas de 

pescadores e portos litorâneos. A evolução destes núcleos, direta e indiretamente 

ligada à economia canavieira, refletiu na dinâmica dessa atividade bem como na dos 

serviços que lhe davam suporte. 
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O núcleo primitivo de Ipojuca pode ser caracterizado no primeiro caso, ou seja, teve 

a origem de sua ocupação associada a um porto fluvial, que como os demais, 

localizava-se em fundo de estuário, no ponto onde os rios deixavam de ser 

navegáveis, desempenhando papel importante no escoamento do açúcar produzido 

em sua hiterlândia. 

Os núcleos com esta mesma característica tiveram sua decadência associada à 

implantação da ferrovia ligando o Recife aos municípios do Cabo, Escada, Ribeirão, 

Gameleira, Palmares e Catende, no final do século XIX, contribuindo para que os 

portos fluviais perdessem o movimento comercial e a importância. 

Por outro lado, os núcleos litorâneos, menos dependentes da economia açucareira, 

continuaram a ter seu crescimento dependente da pesca (Barra de Sirinhaém), do 

coco (São José da Coroa Grande) e do porto marítimo (Tamandaré), assim 

mantendo-se até a primeira metade do século XX, quando as rodovias, 

possibilitando o transporte do açúcar diretamente dos engenhos e usinas para o 

Porto do Recife, causaram forte queda no movimento dos portos litorâneos e, 

consequentemente, na importância das cidades onde os mesmos estavam 

localizados. 

Nos anos 60, o deslocamento de moradores dos engenhos para as vilas e sedes 

municipais provocou uma urbanização acelerada e desordenada da área, sendo o 

êxodo rural a principal fonte alimentadora do crescimento urbano daquela e das 

décadas subseqüentes. A partir dos anos 70, no entanto, alguns outros fatores 

contribuíram para a aceleração deste processo de expansão urbana. 

O primeiro foi a implantação do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) em 

1975, que promoveu uma expulsão em massa de população da zona rural 

canavieira. Esse contingente populacional passou a se estabelecer em áreas mais 
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sujeitas a riscos ambientais e, portanto, não interessantes ao mercado imobiliário 

como nas periferias das cidades, em encostas com altas declividades, manguezais, 

alagados e outras áreas impróprias para assentamentos humanos, intensificando a 

proliferação de bolsões de pobreza e seus desdobramentos sociais (mendicância 

infantil, prostituição, violência, etc.). 

Uma outra contribuição para o agravamento deste problema, ou seja, da ocupação 

desordenada do solo urbano, foi a regularização dessas ocupações pelas 

Prefeituras, dando origem à criação de loteamentos e vilas destinados à população 

de baixa renda. 

O segundo fator foi a “descoberta” das praias litoral sul como opção de veraneio e 

lazer de fim de semana, das classes média e média alta do núcleo metropolitano e 

dos centros urbanos de porte médio, em fuga das praias de Recife e municípios 

vizinhos, submetidos, já naquela época, a acelerado processo de adensamento 

populacional. 

No início da década de 70, foi iniciada a urbanização da orla do litoral sul, com a 

implantação de loteamentos de veraneio. No município de Ipojuca, onde se situa 

nosso estudo de caso, destacam-se os loteamentos Marinas do Aquirá, Enseada de 

Serrambi, Ponta de Serrambi e Merepe. A ocupação desses loteamentos tem início 

na década de 80 e ocorre em ritmo acelerado, envolvendo, com freqüência, aterros 

de mangue, maceiós e gamboas, destruição de dunas e privatização de trechos de 

praia através de muros, rampas e outras construções que impedem o acesso público 

a essas áreas. 

Esse processo de ocupação dá origem à “cidades fantasmas”, com intenso 

movimento nos períodos de alta estação (meses de dezembro a fevereiro) e feriados 

prolongados, e uma quase estagnação nas demais épocas do ano, quando, boa 
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parte das residências e dos estabelecimentos comerciais, fecha as portas. Os 

núcleos urbanos a retarguarda desses loteamentos, cuja população permanente 

representa, às vezes, menos de um quarto do contingente que utiliza o comércio e 

os serviços desses núcleos nesse período, apresentam situação de estagnação 

semelhante. 

Na década de 90, o processo de ocupação permanece basicamente, impulsionado 

pelos mesmos fatores, ou seja, expulsão dos trabalhadores rurais do campo e 

proliferação de áreas ocupadas em decorrência do êxodo rural e dos problemas 

advindos desse fato, e ocupação da orla litorânea. 

Os núcleos urbanos permanecem dependentes economicamente da atividade da 

cana-de-açúcar e com o fechamento de várias usinas e conseqüente aumento do 

desemprego no campo, nos últimos anos, o processo de ocupação desordenada do 

solo nesses núcleos urbanos é novamente evidenciado, tanto com o adensamento 

de áreas já ocupadas quanto com a invasão de novas áreas, além do surgimento de 

novos loteamentos cuja ocupação se dá pela mobilidade espacial do contingente 

urbano de renda média ou média baixa. 

Na orla litorânea, o processo de ocupação também é intensificado com o surgimento 

de novos loteamentos, implantação de infra-estrutura e equipamentos de apoio ao 

turismo (rodovias asfaltadas, hotéis, resorts, marinas), além do surgimento de 

condomínios fechados como opção de investimento na área. 

Essas ações são estimuladas pelo macro-projeto de desenvolvimento do turismo em 

Pernambuco, através do PRODETUR/NE, inicialmente com o Projeto Costa Dourada 

e atualmente, com o Pólo Costa dos Arrecifes. 
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A parte desse processo marcado pela deficiência no planejamento e controle, o 

litoral sul, segundo o mesmo Diagnóstico, possui ainda potencialidades associadas à 

diversidade de características morfológicas e estruturais bem como dos recursos 

naturais e culturais que se apresentam passíveis de uma gama variada de 

utilizações, desde que respeitadas as condições de conservação desses recursos. 

Ao lado dessas potencialidades são apontadas limitações como os diferentes tipos 

de áreas encontradas em seu território (topos de planos, manchas de solos férteis, 

várzeas aluviais, áreas alagadas/alagáveis e áreas de recarga dos aqüíferos Cabo e 

Algodoais), além de restrições de ordem legal que asseguram a proteção do 

patrimônio histórico e cultural, de áreas de mananciais, de recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, de encostas com declividades acentuadas, de bordas de 

chapadas e tabuleiros, de áreas estuarinas, de ecossistemas frágeis 

(remanescentes de mata atlântica, manguezais, restingas, praias e recifes), que 

definem áreas de interesse especial e dispõem sobre o parcelamento do solo 

dessas áreas para fins de ocupação urbana, e que dispõem sobre a criação de 

áreas de proteção ambiental, de reservas ecológicas, biológicas, entre outras 

(CPRH/GERCO, 1999). 

Apontam-se também os conflitos e pressões existentes e que afetam a qualidade 

ambiental no litoral sul, como as advindas da agricultura sobre os remanescentes de 

matas, especialmente com a monocultura da cana-de-açúcar, da atividade industrial 

e dos usos inerentes ao meio urbano (CPRH/GERCO, 1999). 

Também dentro do GERCO foi elaborado o Plano de Ação Integrada do Litoral Sul 

(GERCO/CPRH, 1997), o qual identificou dentre os principais problemas da zona de 

costeira, a ocupação urbana inadequada, atividades agrícolas inadequadas, 

deficiência dos serviços públicos essenciais, descaracterização sócio-cultural, 
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erosão da linha de costa, poluição, degradação dos ecossistemas, desarticulação 

(institucional) dos agentes e exploração inadequada dos recursos pesqueiros. 

 

4.3. Estudo de caso: Porto de Galinhas 

 

Porto de Galinhas localiza-se no município de Ipojuca, e é considerado um dos 

principais destinos turísticos de Pernambuco, tanto por sua beleza cênica e atrativos 

naturais, quanto por sua proximidade de Recife (distando 50,20 km da capital) e do 

Aeroporto Internacional dos Guararapes. 

Localizado no litoral sul de Pernambuco, o município de Ipojuca faz parte da RMR e 

microrregião de Suape. Possui uma área 512,60 km2, com participação de 0,52% da 

área estadual. Tem como limites, ao norte, o município do Cabo de Santo Agostinho, 

ao sul, o município de Sirinhaém, ao leste, o Oceano Atlântico, e ao Oeste, o 

município de Escada. 

Ipojuca é classificado pela EMPETUR como município turístico. Segundo dados do 

ano de 2001 da EMPETUR, o município possui ao todo, 12 hotéis (1900 leitos), 1 

apart hotel (188 leitos), 52 pousadas (1670 leitos), além de 26 tipos diferentes de 

hospedagem (1010 leitos). Durante o período de alta estação, a taxa de ocupação 

da maior parte de seus hotéis e pousadas, fica próxima a 100%. 
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Figura 2 – Localização do município de Ipojuca. Figura da autora, 2005. 

Acerca das unidades de conservação ambiental, o município possui duas áreas 

estuarinas (estuários dos rios Sirinhaém e Maracaípe, com 2.605,09ha), uma área 

de proteção ambiental (APA de Sirinhaém, com 296,48ha), e uma reserva particular 

do patrimônio natural (RPPN Nossa Senhora do Oiteiro de Maracaípe, com 

76,20ha). 

Não se sabe ao certo a data exata da fundação de Ipojuca, dando margens a 

inúmeras controvérsias. Em 1881, o então vigário da freguesia, em informação 

prestada ao Bispo da província, fixava o ano de 1596, como sendo o da sua 

fundação. 

Sua emancipação política data de 30 de março de 1846, de acordo com a Lei 

Provincial nº 152, com sede no Distrito de Nossa Senhora do Ó, oscilando em quase 

meio século entre este e o distrito de São Miguel do Ipojuca. Em 1895 foi criado o 

distrito e um ano depois, em 6 de junho, a Vila de Ipojuca foi elevada à categoria de 

cidade. 
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Na década de 30, o município já constava de 3 distritos: sede, Nossa Senhora do Ó 

e Santo Antônio da Camela. Atualmente o município consta de 3 distritos, Ipojuca 

(sede), Nossa Senhora do Ó e Camela, e dos Povoados Rurópolis, Engenho 

Maranhão e Porto de Galinhas. 

Faz parte de seu território a Bacia hidrográfica do Rio Ipojuca. O clima é quente e 

úmido, com temperatura média de 24°C. A vegetação é composta por resquícios da 

mata atlântica, coqueirais, manguezais e restingas. Tem como principais vias de 

acesso a BR-101 e a PE-60. 

De acordo com o censo do IBGE de 2000, o município de Ipojuca tem uma 

população total de 59.281 habitantes, com uma taxa de urbanização de 68%, 

densidade demográfica de 115,6 hab/km2 (uma das mais baixas da RMR) e taxa 

anual de crescimento demográfico 3,00% (1991/2000). A renda per capita mensal é 

de R$ 63,50 e o IDH-M (índice de desenvolvimento humano municipal) de 0,657, 

ocupando o 44º no ranking estadual. 

A área de estudo (Porto de Galinhas, Maracaípe, Cupe e Muro Alto) constitui a 

região do município onde o controle urbano se dá de forma mais efetiva (67,10% das 

licenças registradas correspondiam a esta área), fato justificado pelos usos e 

atividades que predominam na área, que são em boa parte voltados para o setor 

turístico, uma das principais fontes de renda do município. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 – Licenças de Construção no município do Ipojuca (1992-2004). 
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Figura 3 – Município de Ipojuca. Planta Diretora do Município de Ipojuca (FIDEM, 2001). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vale salientar, entretanto, que a maior parte dos processos de aprovação são 

incompletos, ou seja, são iniciados, mas não concluídos: das licenças de construção 

registradas no período da pesquisa (927), apenas 43,69% possuiam também, 

habite-se (405). 

Porto de Galinhas, originalmente pertencia ao Distrito de Nossa Senhora do Ó. Em 

torno da origem de seu nome, giram algumas lendas. Uma delas, segundo 

Mendonça (2004), é que, em algum momento de sua história, a localidade tenha 

sido conhecida por Porto Rico, provavelmente em função da economia açucareira 

dos séculos XVII e XVIII, e a outra, mais difundida, é que essa denominação seria 

decorrente do fato de que, após a abolição da escravatura, a localidade continuasse 

como ponto onde seriam desembarcados escravos clandestinos, provenientes da 

Angola, em barcaças de galinhas, e vendidos no contrabando. A senha para a 

compra seria: “Chegaram as galinhas de Angola!”. 
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Entretanto, fatos e documentos históricos não comprovam a veracidade dessas 

versões. Um exemplo é o mapa de Frans Post da costa pernambucana, datado de 

1634, no qual já aparece registrado o nome de Porto de Galinhas, assim como 

“Maracaype”. 

Os estudos desenvolvidos pela historiadora Virgínia Pernambucano de Mello, em 

ocasião da pesquisa para o projeto que resultou na publicação do livro “A Invenção 

de Porto de Galinhas”, sob a coordenação de Luis Carvalheira de Mendonça, 

indicaram para o fato de que a denominação da localidade foi atribuída pelos negros 

que para aqui foram traficados desde o século XVI (MENDONÇA, 2004). 

A localidade teve origem em função de porto natural, vizinho à foz do rio Maracaípe, 

por onde tinham saída o pau Brasil e o açúcar produzido nos engenhos da região. 

Após a expulsão dos índios Caetés pelos colonizadores portugueses, por volta de 

1550, foi adotado o regime de sesmarias na mata sul de Pernambuco para cultivo da 

cana-de-açúcar. As terras que não puderam ser utilizadas para o cultivo da cana, 

por serem salinadas, foram destinadas à cultura do coco, dando origem a inúmeras 

fazendas de coco. 

No início do século XX, as terras de Porto de Galinhas, Cupe (incluindo Muro Alto e 

Gamboa) e Maracaípe eram destinadas à cultura do coco e a pecuária. Nas 

propriedades das fazendas surgiram vilas de pescadores. Até a década de 1930, 

não era comum o banho de mar. Neste período, influenciados por práticas 

européias, os médicos brasileiros começaram a indicar o banho de mar para fins 

medicinais. Posteriormente, esta prática começou a ser incorporada como atividade 

de lazer. 
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Em 1950, o Governo do Estado adquiriu terreno em Porto, desmembrado em 1974 

pelo Governador Moura Cavalcanti10, ficando 19,5ha para a Casa de Férias do 

Governo do Estado, 3,65ha para a EMPETUR e 86,97ha para a Empresa 

Pernambucana de Pesquisa Agropecuária (IPA), a qual desenvolvia pesquisas 

acerca da cultura do coco. 

Até a década de 1970, Cupe, Maracaípe e Porto de Galinhas, constituíam 

propriedades destinadas, principalmente, ao cultivo de coco. As transformações que 

ocorreram nas praias, a partir deste período, podem ser consideradas como um 

reflexo do clima gerado pelo “milagre econômico brasileiro”, que contribuiu para as 

novas aspirações de lazer da classe média, que passou a ter as praias como “objeto 

de desejo”. 

Em 1960, com a pavimentação da rodovia PE-60, a acessibilidade ao litoral sul de 

Pernambuco foi facilitada, e na década de 1970, iniciou-se a expansão urbana e a 

atividade de veraneio em Porto, com a aprovação do Loteamento Merepe, em 1975, 

resultado do desmembramento da Fazenda Merepe, da antiga praia do Cupe, 

através dos Loteamentos Merepe I, II e III. 

Em 1978, foi criado o Loteamento Recanto Porto de Galinhas, o qual promoveu 

significativas mudanças no uso e ocupação do solo na vila de pescadores que 

crescera a partir da fazenda de coco. 

 

 

                                                 
10 O Governador Moura Cavalcanti teve papel fundamental na divulgação de Porto de Galinhas como 
destino turístico, hospedando inclusive, várias autoridades e personalidades na Casa de Férias do 
Governo do Estado. 
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As principais alterações foram a extinção da lavoura de coco, a derrubada das casas 

de praia dos senhores de engenhos e a relocalização das casas de pescadores da 

beira da praia para casas de alvenaria, gerando uma nova urbanização da chamada 

Vila de Porto. 

No final da década de 80, dá-se início a atividade hoteleira, com a inauguração do 

Hotel Solar Porto de Galinhas (1986), em gleba adquirida no Loteamento Merepe III. 

Na década de 1990, são instalados alguns hotéis e várias pousadas. Iniciou-se 

neste período, uma evolução e transformação da paisagem e da fisionomia da praia 

de veraneio de famílias do Recife em destino turístico, primeiramente nacional e 

mais recentemente, internacional. 

Nos últimos 10 anos, a localidade foi alvo de mais uma expansão do turismo, com a 

consolidação da praia como destino turístico nacional, com a chegada e inauguração 

de vários estabelecimentos voltados para o lazer, de grifes nacionais e 

pernambucanas, nas áreas de moda (beach wear e surf wear), perfumaria e 

alimentação, e mais recentemente internacional. Com loteamentos da praia de Muro 

Alto para destinação de resorts e flats. 

Em função dos impactos negativos resultantes das alterações na dinâmica sócio-

espacial, Porto de Galinhas tem sido alvo de diversos projetos e investimentos 

públicos, na intenção de minimizar esses efeitos negativos do turismo de massas. 

O mais recente é o Projeto de Requalificação Urbana de Porto de Galinhas (em 

andamento), elaborado pela SEDUPE, que tem como objetivo principal “integrar 

todas as potencialidades da área, promovendo o desenvolvimento econômico e 

social, especialmente através da promoção do turismo, com a conservação do 

patrimônio, integração/estruturação urbana e a requalificação da paisagem” 

(SEDUPE, 2003). 
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Em diagnóstico para elaboração do Projeto, a equipe da SEDUPE identificou na Vila 

de Porto de Galinhas, 4 conjuntos (subáreas) de tecidos urbanos bastante 

diferenciados, o que dificulta a articulação e a permeabilidade entre eles. Esses 

problemas que são agravados pelo uso e ocupação do solo inadequados, a exemplo 

da apropriação indevida dos espaços públicos coletivos por particulares. 

As subáreas identificadas foram as seguintes: 

 Entorno da Rua da Esperança, eixo original da ocupação espontânea que 

deu origem a Vila, antigo povoado de pescadores. 

 Recanto Porto de Galinhas, o qual corresponde a maior parte do tecido 

urbano consolidado, correspondendo a loteamento de concepção 

modernista, compreendendo amplas áreas verdes, com 20 praças centrais. 

Este traçado tem sido substancialmente alterado com a apropriação dos 

espaços públicos, com a redução do espaço de circulação e privatização das 

áreas de praças, em sua grande maioria abandonadas e sub-utilizadas. 

 Pantanal, Soco e Salinas, o qual corresponde a área destinada a moradia da 

comunidade local. É composto por dois tecidos contrastantes: a parte 

regularizada originada de loteamentos, com lotes de 12x30m, e o setor ilegal 

resultante de invasões, parte ocupando áreas já loteadas mais 

desrespeitando o traçado e parte ocupando os manguezais e as áreas 

remanescentes. Este fato tem tido graves efeitos na qualidade do meio 

ambiente natural, contribuindo para a insalubridade da área, com efeitos 

negativos na qualidade de vida da população. As ocupações espontâneas 

são extremamente carentes de infra-estrutura, correspondendo em grande 

parte à área de Salinas e parte do Pantanal. 
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 Loteamento Merepe I, localizado entre o mar e a PE-09, compreendendo 

lotes médios de 20x40m, no sentido perpendicular à praia, com padrão 

construtivo alto. Loteamento Merepe III, delimitado pela PE-09 e o 

manguezal, com grandes lotes de 13x32,5m e traçado ortogonal, em 

processo de ocupação com grande número de lotes vazios, padrão 

construtivo alto, com ocorrência de empreendimentos de hospedagem como, 

hotéis, pousadas e residências, a partir do remembramento dos lotes. O 

gabarito é de térreo, mais um pavimento. 

Em 2001, a FIDEM elaborou a Planta Diretora11 do município de Ipojuca a partir das 

diretrizes aprovadas pela Resolução nº 051/2001, de 09/03/01, do CONDERM, 

considerando, ainda, as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro, 

aprovado pelo Decreto Estadual nº 21.972, de 29 de Dezembro de 1999 

(CPRH/GERCO, 1999). Tomou como base também o Plano Diretor da Região 

Metropolitana do Recife (METRÓPOLE 2010), de 1998, e o Estudo Propositivo para 

o Litoral de Pernambuco, de 1999, ambos elaborados pela FIDEM. 

Ela sugere um novo zoneamento, dividindo o município em área rural, subdividida 

em zona rural diversificada (ZRD) e agro-industrial (ZAI), e área urbana e de 

expansão urbana. Esta última é subdividida em quatro macrozonas urbanas: Ipojuca 

Sede, Camela, Nossa Senhora do Ó e do litoral, da qual faz parte a Vila de Porto de 

Galinhas. 

 

 

                                                 
11 A planta diretora constitui instrumento normativo, intermediário, e tem o objetivo de disciplinar o 
parcelamento, o uso e a ocupação do solo. Este instrumento de apoio ao planejamento, de nível 
intermediário entre o Plano Diretor Municipal e a Legislação Urbanística Básica – Lei de Uso e 
Ocupação do Solo – se propõe inclusive a subsidiar, de forma complementar, o exercício da 
competência municipal no controle do ordenamento e do uso e ocupação do solo. 
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Figura 4 – Zoneamento do município de Ipojuca: a – Atividade 
Rural; b – Concentrações Urbanas; c – Complexo Portuário 
Industrial de Suape; d - Proteção Ambiental Estuarina. 
Fonte: Planta Diretora do Município de Ipojuca (FIDEM, 2001). 

 
Mesmo não tendo sido regulamentada, a Planta Diretora serviu como base para a 

elaboração do Plano de Regulamentação da Orla do município de Ipojuca (Lei nº 

1286/2001). O Plano é responsável pela definição das normas para uso e ocupação 

do solo na faixa litorânea do município e cria a Comissão de Análise de Projetos 

Especiais e/ou de impacto (CAPE). 

A CAPE é composta de 10 membros, sendo 5 do Poder Público (2 representantes 

da Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Obras e Serviços Públicos, 1 da Câmara 

de Vereadores, 1 da CPRH, 1 da FIDEM) e 5 da Sociedade Civil (1 representante de 

entidades empresarias, 2 técnicos de notória especialização, convidados pelo Poder 

Público Municipal,  e 2 representantes de associações comunitárias). 

Para efeito de zoneamento a divisão territorial de faixa litorânea do município, 

compreende as seguintes localidades: Portuária de SUAPE, Muro Alto, Cupe, 

CAMELA

NOSSA 
SENHORA DO Ó 

IPOJUCA SEDE 

LITORAL 

(ZRD)

(ZAI)
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Merepe, Porto de Galinhas, Maracaípe, Enseadinha, Serrambi e Toquinho. A faixa 

litorânea é dividida nas seguintes zonas: 

 Zona Portuária de SUAPE (ZPS) – características especiais de uso e 

potencial turístico, na área de abrangência do Distrito Industrial e Portuário 

de SUAPE; 

 Zona Especial de Turismo (ZET) – definida nas localidades de Muro Alto, 

Cupe e Maracaípe, e caracterizada pelo estímulo ao uso hoteleiro e 

atividades especiais com ênfase ambiental e baixa densidade; 

 Zona de Baixa Densidade (ZBD) – definida nas localidades de Cupe, 

Maracaípe, Enseadinha e Toquinho, e caracterizada pelo estímulo ao uso de 

veraneio e turístico com ênfase ambiental e baixa densidade; 

 Zona de Média Densidade (ZMD) – definida nas localidades de Merepe e 

Serrambi, caracterizada pela oferta de infra-estrutura básica, com médio 

potencial construtivo, e preservação dos padrões de veraneio; 

 Zona Adensável (ZAD) – definida nas localidades de Porto de Galinhas e 

Serrambi, caracterizada por serem áreas com potencial de expansão 

urbana, ampliação de infra-estrutura básica e potencial construtivo; 

 Zona Especial de Centro (ZEC) – definida na localidade de Porto de 

Galinhas, caracteriza-se por uso comercial e misto, com alto potencial 

construtivo e oferta de infra-estrutura básica; 

 Zona de Requalificação Urbana (ZRU) – caracteriza-se por estímulo a 

urbanização, relocação e programas de oferta de infra-estrutura básica, 

regularização fundiária e recuperação ambiental e habitacional; 
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 Zona de Proteção Ambiental (ZPA) – localizadas em Muro Alto (Mata de 

Camboa) e Merepe (alagado); caracterizam-se por serem áreas “non 

aedificandi”, com monitoramento contra desmatamento e aterro, com uso 

sujeito a anuência dos órgãos ambientais (IBAMA e CPRH); 

 Zona de Amenização Ambiental I (ZAA I) – na localidade de Muro Alto (em 

frente a Mata de Camboa); caracteriza-se por ser uma área especial com 

uso, sujeito a anuência dos órgãos ambientais (IBAMA e CPRH), estímulo a 

empreendimento de lazer, recuperação da cobertura vegetal e baixa 

densidade; 

 Zona de Amenização Ambiental II (ZAA II) – na localidade de Merepe 

(alagado); caracteriza-se por uma área especial com uso sujeito a anuência 

dos órgãos ambientais (IBAMA e CPRH), estímulo a empreendimento de 

lazer, recuperação e manutenção da drenagem natural e baixa densidade; 

 Eixos Comerciais (EC) – nas localidades de Porto de Galinhas e Serrambi; 

caracterizam-se por situarem-se em vias de grande penetração com 

estímulo ao uso comercial e de serviço; 

 Zona de Expansão Urbana (ZEU) – caracteriza-se por estímulo a 

urbanização, programas de oferta de infra-estrutura básica, e ampliação do 

setor habitacional, com baixa densidade de ocupação. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  55  ––  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  TTUURRÍÍSSTTIICCAA  EE  SSEEUUSS  IIMMPPAACCTTOOSS  AAMMBBIIEENNTTAAIISS  

UURRBBAANNOOSS  

 

No presente capítulo são apresentados os resultados da pesquisa, de acordo com 

os objetivos específicos definidos no Capítulo 1, de forma a responder à questão 

central da pesquisa, ou seja, de que forma as alterações no uso e ocupação do solo 

em Porto de Galinhas, a partir da expansão da atividade turística, impactaram o 

meio ambiente urbano naquela localidade? 

Portanto, no item 5.1, caracteriza-se o padrão de uso e ocupação do solo na área 

em estudo, descrevendo seu processo de evolução, nas três últimas décadas. São 

analisados o processo de parcelamento do solo e as informações obtidas a partir da 

análise das licenças de construção e habite-se, junto ao acervo da Secretaria de 

Infra-estrutura e Serviços Municipais de Ipojuca. 

No item 5.2, é caracterizado o processo de expansão da atividade turística, 

representado pelo fenômeno “urbanização turística”.  Para tal, contribuíram as 

pesquisas bibliográfica e documental e a análise do processo de implantação dos 

meios de hospedagem. Em seguida, no item 5.3, são analisados os usos e 

atividades mais freqüentes, bem como sua distribuição e espacialização na área em 

estudo. 

Por fim, no item 5.4, são identificados os impactos ambientais nas estruturas 

urbanas locais em função do padrão de uso e ocupação do solo, estabelecendo as 

relações entre as variáveis (uso e ocupação do solo em função da expansão da 

atividade turística x impactos ambientais urbanos), como resultado das pesquisas 

bibliográfica e documental, além da observação sistemática. 
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5.1. Evolução da ocupação urbana em Porto de Galinhas 

 

As primeiras alterações no uso e ocupação do solo em Porto de Galinhas ocorreram 

a partir da implantação de loteamentos nas propriedades existentes na região. 

Portanto, inicia-se a análise da ocupação urbana na área de estudo traçando o perfil 

do processo de implantação desses loteamentos. Em seguida, aborda-se de que 

forma estes loteamentos foram ocupados, a princípio destinados principalmente ao 

veraneio, e a posterior transformação da localidade em destino turístico. 

 

5.1.1. Parcelamento do solo 

 

A análise da evolução da ocupação urbana em Porto de Galinhas e seu entorno 

partiu da identificação do processo de implantação de loteamentos na área, cuja 

fonte principal de informações, como apontado no Capítulo 3, foi a pesquisa 

realizada pela FIDEM para a elaboração do documento “Mercado imobiliário 

informal: a inclusão social de moradores de loteamentos clandestinos e irregulares” 

(FIDEM, 2002). 

Como fontes secundárias foram utilizados o acervo da Secretaria de Infra-estrutura e 

Serviços Municipais de Ipojuca, os cadastros de loteamentos do Departamento de 

Gestão de Uso do Solo da FIDEM e os processos de licenciamento ambiental da 

CPRH. 
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No documento citado (FIDEM, 2002), os loteamentos da Região Metropolitana do 

Recife são classificados em existentes23, regulares24, irregulares25, clandestinos26, 

não classificados e áreas de invasão e favelas27. 

No município de Ipojuca existem 30 loteamentos, distribuídos nos distritos de Nossa 

Senhora do Ó (sede) e Camela e no litoral, nas praias de Serrambi, Toquinho, Porto 

de Galinhas, Maracaípe e Cupe. Deste universo, aproximadamente 63% (19 

loteamentos) localiza-se na área em estudo (Porto de Galinhas e seu entorno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5 – Ocupações urbanas no município de Ipojuca. Figura da autora, 2005. 

                                                 
23 Loteamentos implantados antes da Lei Federal 6.766/79 (a qual dispõe acerca do parcelamento do 
solo para fins urbanos), responsáveis, principalmente, pela forma das manchas de formação das 
cidades. 
24 Loteamentos aprovados a partir da Lei Federal 6.766/79, que obtiveram anuência prévia da FIDEM, 
licenciamento da CPRH, foram aprovados pelo município e registrados no cartório de imóveis. 
25 Loteamentos comercializados que apresentam irregularidades sob o ponto de vista legal. 
26 Loteamentos comercializados sem apresentarem qualquer etapa de aprovação e registro. 
27 Todas as áreas ocupadas por invasão, com grande densidade populacional de baixa renda, 
constituindo, na maioria dos casos, áreas consideradas de risco, por apresentarem declividades 
acentuadas, a exemplo da ocupação dos morros, ou risco de alagamento, como ocorre em algumas 
áreas de planície. 
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Para efeito de análise, os loteamentos identificados na área foram agrupados 

segundo sua localização e a propriedade dos quais foram desmembrados (ver figura 

6). Após este agrupamento, foram classificados segundo as categorias 

estabelecidas pela FIDEM, às quais foi acrescentada mais uma, referente aos 

loteamentos em processo de aprovação e implantação. 

Figura 6 – Loteamentos na área de estudo. Figura da autora, 2005. 

No quadro que segue, podou-se verificar a distribuição dos loteamentos na área em 

estudo, agrupados de acordo com as categorias definidas anteriormente. Através de 

uma análise comparativa, é possível perceber o predomínio do número de 

loteamentos da área de estudo em relação às demais áreas do município e as 

diferenças entre as subáreas. 
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Tabela 2 – Classificação dos loteamentos de Ipojuca 

Porto de Galinhas e adjacências 
Classificação Porto de 

Galinhas Merepe Ilha do 
Álvaro 

Maracaí-
pe Cupe 

Demais 
áreas Total 

Existentes 2 5 - 1 - 3 11 

Regulares - - 1 - - 1 2 

Irregulares 1 - - - 6 4 11 

Clandestinos - - - 1 - 1 2 

Em 
Implantação - - 2 - - - 2 

Não 
classificados - - - - - 2 2 

Total 3 5 3 2 6 11 30 

Fonte: FIDEM, 2002. 

A partir das informações coletadas com esta pesquisa, é possível perceber que a 

formação da mancha urbana do núcleo central de Porto de Galinhas ocorreu antes 

da implantação da Lei Federal 6.766/79, que representou um marco para o 

ordenamento do parcelamento do solo urbano no país. Ela também representa um 

marco no processo de implantação dos loteamentos em Porto de Galinhas e, 

reconhecendo sua importância, iniciou-se esta análise com o histórico do avanço 

legal desta disciplina. 

Inicialmente, não existia disciplina específica para loteamentos e o retalhamento do 

solo era feito pelo proprietário, sem qualquer requisito ou preocupação com o 

tamanho das parcelas em que dividia sua propriedade ou a destinação das mesmas 

(FIDEM, 2002). 

A introdução de disciplina específica para esta questão deu-se com o Decreto Lei 

Federal nº 58/37, regulamentado pelo Decreto Federal 3.079/38, o qual dispunha 

sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações. Este 

Decreto previa a apresentação da planta e do plano de loteamento, mas não incluía 
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qualquer aspecto urbanístico, nem qualquer interferência da administração pública 

na repartição do solo e na comercialização das partes resultantes. 

A perspectiva urbanística só foi introduzida com o Decreto Lei Federal 271/67, 

contudo, de modo ainda superficial. Ele previa a intervenção dos municípios no 

processo de parcelamento urbano, transmitindo ao governo municipal o poder de 

exigir a adequação dos loteamentos “às necessidades locais, inclusive quanto à 

destinação e utilização das áreas, de modo a permitir o desenvolvimento local 

adequado” (MEDAUAR, 2002, p.474). 

Entretanto, muitos municípios abstiveram-se de editar normas adequadas às 

situações locais, por acreditarem ser esta uma questão de competência da União. 

Sendo assim, o quadro que se tinha era da aprovação de loteamentos de forma 

desordenada, sem preocupação com aspectos urbanísticos de habitabilidade, da 

necessidade de áreas verdes e de áreas destinadas aos equipamentos urbanos e 

comunitários (FIDEM, 2002). Com a carência do controle urbano, o panorama 

construído ao longo dos anos foi caracterizado, principalmente, pelo 

desordenamento espacial do território e a favelização de determinados centros 

urbanos. 

A Lei Federal 6.766/79 representou um grande avanço no disciplinamento da 

matéria, abordando de modo mais detalhado os requisitos urbanísticos exigidos, 

como as dimensões mínimas, a implantação de infra-estrutura básica, equipamentos 

urbanos28 e comunitários29, além da inserção da dimensão ambiental. 

 

                                                 
28 Urbanos são os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia 
elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado. 
29 Comunitários são os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. 
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Uma outra questão importante foi a consagração da intervenção da administração 

pública neste processo, com a possibilidade dos estados e municípios legislarem 

complementarmente para atenderem às peculiaridades regionais e locais, 

facultando-lhes maior rigor no disciplinamento das situações particulares. 

Dentre outros instrumentos que legislam sobre o parcelamento urbano, destacam-se 

o Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de Crimes 

Ambientais, a Lei do Gerenciamento Costeiro, além das legislações estaduais leis 

9.990/8730 (FIDEM), 4.953/78 (CPRH). 

A pesquisa acerca do processo de parcelamento do solo em Porto de Galinhas 

possibilitou a construção do histórico da formação da atual mancha urbana e de sua 

ocupação. 

Como visto no Capítulo anterior, antes da implantação dos primeiros loteamentos, a 

área de Porto de Galinhas e adjacências tinha sua ocupação constituída por três 

propriedades destinadas ao cultivo do coco. A primeira correspondia à área de 

Maracaípe, pertencente à família Chalaça; a segunda correspondia à área de Porto 

de Galinhas, pertencente à família Uchoa; e a terceira, representando a maior 

extensão de terra, correspondia à Fazenda Merepe, a qual englobava as áreas de 

Merepe, Cupe e Muro Alto, o último pertencente à família Brito. Abaixo pode-se 

visualizar a ocupação de Porto de Galinhas antes da implantação dos primeiros 

loteamentos: 

 

 

                                                 
30 Estabelece normas para concessão de anuência prévia, pela autoridade metropolitana à 
aprovação, pelos municípios da Região Metropolitana do Recife, dos projetos de parcelamento do 
solo para fins urbanos. 
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Foto 5 – Maracaípe (1969). 
Fonte: Projeto SUDENE GERAN 70. 
Base Aérea do Recife, Aeronáutica. 

Foto 4 – Porto de 
Galinhas (1969). 

Figura 7 – Ocupação de Porto de Galinhas no 
início da década de 70. Fonte: SUDENE, 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Mendonça (2004), o cultivo do coco na região teve importante contribuição 

na povoação da área, pois seus proprietários acreditavam que os resíduos das 

casas, comida e fezes dos moradores serviam como adubo. Assim, surgiram os 

assentamentos humanos, constituídos por vilas de pescadores, localizados nas 

praias de Maracaípe, no núcleo central de Porto de Galinhas e na Praia do Cupe. 

Em Porto de Galinhas, localizava-se o maior destes assentamentos, com a 

existência de um comércio incipiente e alguns equipamentos comunitários (escola, 

Cupe

Muro 
Alto 

Maracaípe

Porto de 
Galinhas 

Merepe

Foto 3 – Cupe (1969).
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posto de saúde), os quais atendiam à demanda de toda a região, além de algumas 

casas de veraneio dos senhores de engenho da região, com algumas poucas 

construções a beira mar. 

Através da análise da implantação dos loteamentos, pode-se identificar que a 

expansão urbana na área de estudo se deu inicialmente de forma concentrada e em 

um curto espaço de tempo. A atual mancha urbana foi formada com a implantação 

dos loteamentos Recanto Porto de Galinhas I e II e Merepe, a partir da área central 

onde existia a vila de pescadores e, ao sul, pelo loteamento Baía de Maracaípe, 

entre os anos de 1975 e 1978. Estes loteamentos estão representados no mapa 

abaixo: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8 – Implantação dos loteamentos em Porto de Galinhas. Figura da autora, 2005. 
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O processo de parcelamento do solo ocorreu antes da implantação da Lei Federal 

6.766/79, ou seja, sem que houvesse uma preocupação com os requisitos 

urbanísticos e ambientais, nem um controle urbano local por parte dos governos 

estadual e municipal. Não existia infra-estrutura básica para recepção desta nova 

forma de ocupação do solo, como sistema viário, sistemas de abastecimento de 

água e de redes de esgoto, etc. 

Este processo ocorreu dentro do contexto do “Milagre Econômico”. Esta expansão 

imobiliária fez parte do fenômeno denominado por alguns autores como 

“urbanização turística”, comum na maior parte do litoral nordestino. Em Pernambuco, 

este fenômeno ocorreu de forma mais intensa nas praias do litoral sul, como Porto 

de Galinhas, Gaibu e Tamandaré, entre outras. 

A área de estudo, que compreende a faixa litorânea entre a foz dos rios Maracaípe, 

ao sul, e Ipojuca, ao norte, possui uma ocupação espacialmente irregular. A 

expansão urbana teve início na segunda metade da década de 1970, a partir da vila, 

e teve como eixo os loteamentos Recanto Porto de Galinhas I e Merepe. 

A mancha urbana mais densa de Porto de Galinhas, seu núcleo central, está 

formada pelos loteamentos Recanto Porto de Galinhas I, II e III, como mencionado 

anteriormente. O loteamento Recanto Porto de Galinhas I ocupa a maior parte desta 

área. Com projeto inovador e diferenciado do padrão utilizado na época pela maior 

parte dos loteamentos do litoral sul, tinha ruas com 30m de largura e praças de 

60x60m. Com a invasão das áreas verdes pelos proprietários dos lotes, as ruas 

passaram a ter 12m de largura, e os terrenos, que antes tinham 15x30m, passaram 

a ter 15x45m, com os de esquina chegando a ter 45x45m. 

O núcleo central fez parte da segunda etapa do loteamento Recanto Porto de 

Galinhas. Este loteamento preservou as ruas principais que compunham o traçado 
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original da vila (como as Ruas da Esperança e Manuel Uchoa), e que corresponde 

atualmente, ao eixo comercial de Porto de Galinhas. 

No ano de 1983, a área à beira-mar e outra a sudoeste do núcleo central da vila 

constituíram a terceira e última etapa do loteamento Recanto Porto de Galinhas, 

formando, hoje, a área de maior densidade da região.  

Neste período, o herdeiro (e responsável pelo loteamento) doou terrenos para 

moradores locais (cerca de 200 pessoas) em áreas mais afastadas da beira-mar, 

contribuindo para a redefinição do uso e ocupação do solo na antiga vila de 

pescadores (MENDONÇA, 2004). 

A partir desta primeira relocação na região de Porto de Galinhas, surgiram algumas 

áreas de invasão, dando origem aos bairros de Socó, Pantanal e Salinas. O bairro 

de Socó surgiu com o deslocamento de uma população de classe pobre, média-

baixa e média-média que residia na área central de vila, devido à ocupação mais 

intensa dessa área pela expansão do comércio.  

Nestes novos bairros reside grande parte da população economicamente ativa da 

região (jangadeiros, comerciantes, ambulantes, kombeiros, bugueiros e domésticas), 

grande parte deslocada de suas casas originais, em áreas mais próximas à beira 

mar, como resultado da valorização imobiliária (MENDONÇA, 2004). São locais sem 

infra-estrutura, fato que demonstra a considerável redução nas condições de 

habitabilidade dessas pessoas. 

De Socó em direção à Estrada de Serrambi foram se formando ocupações 

desordenadas, através de invasões e apossamento de terras à beira do manguezal, 

correspondendo aos assentamentos Pantanal I e II e Salinas. “A qualidade de vida 

da população é precária, não têm escolas, ou creches e os moradores desfrutam 
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muito pouco de sua cidadania” (MENDONÇA, 2004). A luta pela melhoria de 

condições de vida neste local culminou na criação da Associação de Moradores de 

Pantanal, Socó e Salinas (AMPASS), em julho de 1999. 

Mesmo elaborado antes da lei federal de parcelamento urbano, o projeto inicial do 

loteamento Merepe I, localizado no trecho entre a PE-09 e o mar, 

predominantemente residencial, previa espaço reservado para equipamentos 

comunitários, além de limitada diversificação de uso, com a previsão de áreas 

reservadas para atividades comerciais, esportivas e hoteleiras. 

Contudo, o projeto não foi implantado como previsto e a quadra destinada a um 

centro hoteleiro e esportivo foi desmembrada e aprovada como o loteamento 

Merepe IV, localizado a norte do centro de Porto de Galinhas e de uso 

predominantemente residencial, embora preservando o posto de saúde existente. 

As quadras destinadas ao centro comercial e centro comunitário foram 

desmembradas e aprovadas como o loteamento Merepe V, localizado às margens 

da PE-09, na entrada da vila de Porto de Galinhas. Ele teria uso predominantemente 

comercial, embora abrigasse alguns equipamentos públicos, como posto policial. 

No loteamento Merepe II, localizado no trecho entre a PE-09 e o mar, foram 

previstas áreas verdes destinadas a lazer e equipamentos comunitários, o que não 

significou necessariamente a implantação dos mesmos. Algumas destas áreas, 

posteriormente à sua aprovação inicial, foram alvo de projetos de “desafetação” e 

sujeitas a um novo loteamento, modificando o seu traçado original. 

No projeto do loteamento Merepe III, localizado entre a PE-09 e uma área de 

manguezal e alagados, também foram previstas áreas destinadas a equipamentos 

comunitários e áreas verdes, além de áreas destinadas a núcleos comerciais. O 
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loteamento foi implantado numa área ambientalmente mais suscetível, sendo 

necessário o aterro de boa parte do manguezal existente e do “alagado de Merepe”, 

incluindo em sua área 164.455,00m2 de terreno de Marinha. 

A tendência de expansão urbana no sentido norte se confirmou com a implantação, 

nos anos seguintes, dos loteamentos na Praia do Cupe, a partir do 

desmembramento da área resultante da Fazenda Merepe entre os 7 herdeiros, em 

1985. Esta nova fase de ocupação ocorreu de forma gradual e menos intensa que a 

fase anterior, com a implantação dos loteamentos num período de aproximadamente 

15 anos. Estes loteamentos diferenciavam-se dos primeiros por possuírem 

dimensões menores. 

Neste mesmo período, algumas glebas foram adquiridas com a finalidade de 

implantação de condomínios residenciais e implantação e expansão do setor 

hoteleiro. 

Este eixo de expansão prosseguiu, a partir do ano 2000, em direção à Praia de Muro 

Alto, com a construção dos primeiros empreendimentos hoteleiros de grande porte 

(resorts), reafirmando a nova vocação/tendência desta região. A este eixo de 

expansão, seguiu-se uma tendência à elitização do uso e ocupação do solo. 

A expansão urbana não se deu da mesma forma no sentido sul. A ocupação é 

interrompida no trecho entre o núcleo central e Maracaípe. Este trecho corresponde 

à área vendida ao Governo do Estado de Pernambuco, em 1950, e desmembrada 

em 1974, formando os terrenos destinados: à casa de veraneio oficial do 

Governador (19,5ha) - construída na gestão do governador Moura Cavalcanti (1974-

1979)-, à área destinada inicialmente para a prática de camping, sob 

responsabilidade da EMPETUR (3,65ha), e às pesquisas acerca da cultura do coco, 
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sob a responsabilidade da Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA 

(86,97ha). 

A expansão urbana na Praia de Maracaípe ocorreu de forma diversa das demais 

áreas, com a ocorrência de ocupações informais e aterros de mangue. Como 

evidência deste fato, tem-se a existência ali do único loteamento clandestino da 

região (ver Tabela 2) e os baixos números de licenças de construção registradas na 

Prefeitura Municipal do Ipojuca, apenas 3,86% do total. 

A partir do ano 2000, identificou-se a área de expansão urbana mais recente da área 

de estudo: novos loteamentos que correspondem à área resultante do 

desmembramento da Ilha do Álvaro. Ela é localizada em uma área identificada pela 

Planta Diretora do Município e pelo Plano de Regulamentação da Orla (Lei municipal 

1.286/01), como zona de expansão urbana (ZEU), mesmo limitando-se por uma 

zona de proteção ambiental (ZPA), constituída pela RPPN do Sítio Nossa Senhora 

dos Oiteiros. Nesta área foi identificado um loteamento cuja ocupação já foi iniciada, 

e dois em processo de implantação, como se pôde verificar na Tabela 2. 

Nos loteamentos da Ilha do Álvaro, os projetos de parcelamento urbano obedecem 

não apenas aos requisitos urbanísticos da lei federal 6.766/79, mas também às 

diretrizes metropolitanas e ambientais definidas pela FIDEM e CPRH, 

respectivamente, o Código Florestal e as diretrizes municipais emitidas pela 

Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Municipais de Ipojuca. Para os dois 

loteamentos mais recentes, foram considerados também os parâmetros contidos no 

Plano de Regulamentação da Orla (Lei 1.286/01). Foram previstos equipamentos 

comunitários, áreas verdes de uso comum e de preservação permanente. 
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5.1.2. Ocupação urbana 

 

A ocupação dos primeiros loteamentos de Porto de Galinhas iniciou-se ainda no final 

da década de 1970: a construção das primeiras casas de veranistas ocorreu no 

período de 1977 a 1980. 

A análise das licenças de construção constantes no acervo da Secretaria de Infra-

estrutura e Serviços Municipais de Ipojuca, apesar de só compreender dados a partir 

de 1991, mostra que os processos de aprovação passaram a ser acompanhados, 

mais efetivamente, pelo poder público municipal, o que possibilitou a compreensão 

de como o processo de ocupação urbana se comportou na última fase da expansão 

da atividade turística, na área em estudo (conforme o Capítulo 3). 

Vale salientar que esta última fase compreendeu a expansão do setor de 

hospedagem (representado tanto pelos hotéis, como pelas pousadas, albergues e 

privês) e a transformação da localidade em destino turístico. 

 No gráfico 2, elaborado a partir da análise das licenças de construção, pode-se 

verificar a ocupação da área em estudo, na última década. O resultado é 

apresentado a partir da análise comparativa das subáreas de estudo, definidas 

segundo os critérios explicitados no Capítulo 3. 
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Licenças de Construção: Porto de Galinhas e Adjacências
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Figura 9 – Identificação das 
sub-áreas de estudo. 

Figura da autora, 2005. 

 
 
 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Licenças de Construção na área em estudo
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Entre os anos de 1992 e 2004, foram identificadas 615 licenças na área em estudo, 

das quais apenas 297 (48,29%) possuíam o habite-se. Este fato sinaliza para uma 

das características da ocupação urbana na área em estudo: a informalidade, uma 

vez que evidencia que boa parte dos processos de aprovação de construções e 

reformas é iniciada, mas não concluída. 

No período de 1992 a 1998, percebeu-se em Porto de Galinhas uma certa 

uniformidade no número de construções e reformas, entre as subáreas de estudo, 

proporcionalmente às suas dimensões. 

Entretanto, entre os anos de 1992 e 1993, este número cresceu, o que representa 

um aumento na dinâmica de ocupação formal da área e um possível aumento no 

interesse imobiliário na região. 

Pode-se estabelecer o ano 1992 como um marco para as modificações mais 

importantes na área em estudo, com a criação da AHPG e com a criação, 

divulgação e venda do produto turístico “Porto de Galinhas”. A área em estudo 

passou a adquirir maior visibilidade no mercado turístico, atraindo cada vez mais 

visitantes e turistas, assim como novos empreendedores. 

A partir do início da década de 90, passa-se não só a construir mais, mas também a 

reformar as antigas casas destinadas ao veraneio para abrigar estabelecimentos 

voltados para atender a esta nova demanda gerada pela expansão do turismo, tais 

como estabelecimentos destinados à hospedagem, alimentação e entretenimento. 

Os estabelecimentos existentes passaram a ser reformados e ampliados, além da 

multiplicação do número de pousadas, albergues e privês. 

Em 1999 e 2000, houve um novo aumento no número de licenças, possivelmente 

correspondendo a um novo crescimento deste interesse, com destaque para os 
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loteamentos Merepe, onde se identificou um crescimento de aproximadamente 47% 

nas licenças, com uma redução nos anos posteriores. Este fato pode ser explicado 

por esta área abrigar um número maior de pousadas de médio e grande porte, em 

comparação com o núcleo central de Porto de Galinhas, justificado também, pela 

tendência a elitização em direção às Praias de Cupe e Muro Alto. 

Nas áreas de Cupe e Muro Alto, até o ano de 1999, manteve-se uma certa 

uniformidade nos números. Em 2000 e 2001, e novamente em 2003, identificou-se 

um crescimento neste número, justificado pela implantação de mais um loteamento 

na Praia do Cupe (ver gráfico 2, p.95) e a expansão do setor hoteleiro, 

principalmente na Praia de Muro Alto. 

Em Maracaípe, confirmou-se a tendência, já explicitada anteriormente, referente à 

informalidade, identificada pelo baixo número de licenças solicitadas, ao mesmo 

tempo em que ocorreu um aumento do número de estabelecimentos e 

equipamentos turísticos oferecidos na área. Ou seja, o baixo número de licenças 

não representa necessariamente um baixo interesse imobiliário pela área, mas 

certamente uma maior informalidade. 

O gráfico também identifica o início da ocupação (2003) na área de expansão 

urbana mais recente, correspondendo ao loteamento Porto Coqueiral. 

 

5.2. Expansão da atividade turística em Porto de Galinhas 

 

Até meados do século XX, a economia do município de Ipojuca girava, 

principalmente, em torno das Usinas Ipojuca, antiga Usina Bandeira (1889) e Usina 

Salgado (1892). Este panorama só se modificou com a introdução de uma nova 

atividade na região: a implantação dos loteamentos destinados, em princípio, ao 
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veraneio, fato que contribuiu para a redefinição do uso e ocupação do solo e 

alteração de sua dinâmica sócio-espacial. 

Até a década de 1970, a região era ocupada pelas fazendas destinadas ao cultivo 

do coco, atividade que favoreceu a povoação da área, surgindo desta forma os 

núcleos principais de assentamento humano: nas Praias de Maracaípe e Cupe, em 

menor escala, e em Porto de Galinhas, onde também existiam alguns equipamentos 

comunitários, como escola, posto de saúde, etc., e que atendiam à demanda da 

população local. Esses moradores viviam basicamente da pesca artesanal. 

Em 1950, parte da propriedade de Porto de Galinhas foi vendida para o Governo do 

Estado de Pernambuco, na gestão de Agamenon Magalhães, em função da 

dificuldade de administração, ocasionada pela precariedade do acesso (a rodovia 

PE-60 só veio a ser pavimentada na década de 1960), baixa rentabilidade e pouco 

controle da propriedade. 

Esta área, destinada inicialmente às pesquisas agrícolas acerca do cultivo do coco 

do IPA, possuía 110,12ha, com 1.200m de faixa litorânea, restando apenas 800m 

aos antigos proprietários. Esta parte restante compreende o núcleo central de Porto 

Galinhas, área de maior fluxo de visitantes, comerciantes, ambulantes, jangadeiros, 

etc. A área do IPA foi desmembrada em 1974, entre a área destinada à construção 

da casa de veraneio oficial do Governador, a EMPETUR e o IPA. 

A partir da década de 1970, dentro do contexto do “Milagre Econômico”, começou a 

despertar o interesse pelo litoral nordestino para a expansão do turismo e do 

veraneio. Com a descoberta das “belezas naturais” e sua conseqüente “exploração”, 

iniciou-se a introdução do modelo de turismo “sol e praia”, dentro de um fenômeno 

denominado por alguns autores como urbanização turística. 
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O Sr. Moura Cavalcanti, governador de Pernambuco, foi um dos primeiros 

incentivadores da idéia de Porto de Galinhas como um destino turístico. Em seu 

governo foi criado o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo de 

Pernambuco. Entretanto, durante as décadas de 1970 e 80, o discurso e prática 

oficiais na esfera do turismo ainda eram incipientes.“Procurava-se ainda 

(re)conhecer e descobrir as riquezas e manifestações culturais e folclóricas de 

Pernambuco, descobrir potencialidades a serem exploradas pelo turismo. Buscava-

se a inserção de Pernambuco no mercado turístico nacional” (MENDONÇA, 2004). 

Iniciou-se então uma expansão imobiliária no litoral, principalmente ao sul do Recife. 

Gerou-se uma forte pressão imobiliária baseada em estudos realizados pelos órgãos 

estaduais, que consideravam esta área como “a próxima fronteira” da expansão 

natural da Região Metropolitana do Recife (RMR): em estudo realizado pelo 

CONDEPE, em 1977, a faixa litorânea de Gaibu, Cupe, Porto de Galinhas, Praia do 

Boto, Itapuama e Paiva foi indicada para atividades de turismo, lazer, habitações de 

padrão elevado e casas de veraneio, atendendo à população do Complexo de 

Suape e da RMR. 

Antes da implantação dos primeiros loteamentos, a atividade de veraneio já era 

praticada em Porto de Galinhas pelos senhores de engenho da região, mesmo que 

timidamente. A temporada de veraneio iniciava quando terminava a moagem da 

cana-de-açúcar. Entretanto, a descoberta de Porto de Galinhas para o turismo 

ocorreu pelos “aventureiros” que acampavam ou passavam férias isolados da 

civilização, em contato com os habitantes locais (a maioria pescadores) e com a 

natureza ainda intocada, demonstrando a importância da atividade do “camping” nas 

Praias de Porto de Galinhas e Maracaípe (MENDONÇA, 2004). 
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Com o surgimento dos primeiros visitantes, alguns moradores começaram a alugar 

quartos. Foi a partir desta atividade que surgiu a primeira pousada (1977), localizada 

na Rua da Esperança e ainda existente. Também não existia oferta de 

equipamentos e serviços turísticos para os veranistas e visitantes, com exceção de 

um único bar, criado para atender a essa demanda. 

Os loteamentos implantados a partir da segunda metade da década de 1970 eram 

destinados, em princípio, para o lazer, para a atividade de veraneio, apesar de 

alguns deles preverem em seus projetos áreas destinadas para comércio, 

equipamentos comunitários e públicos. Porto de Galinhas era pensada então como 

uma ‘praia de banho’. 

Porto de Galinhas não possuía uma infra-estrutura capaz de absorver as mudanças 

causadas pela introdução desta nova atividade e atender à demanda crescente. Até 

1985, as estradas eram carroçáveis e extremamente precárias. Não existiam redes 

públicas de abastecimento de água e saneamento (utilizavam-se poços artesianos e 

fossas sépticas). A Prefeitura chegou a construir fossas coletivas, hoje já saturadas. 

Atualmente, encontra-se em andamento um projeto de instalações de redes públicas 

de esgotamento sanitário e abastecimento de água, graças à parceria do Município 

com os Governos Estadual e Federal. 

A partir da segunda metade da década de 1980, com a demanda gerada pelos 

primeiros hotéis e pousadas que se instalavam na região, começaram a ser 

realizadas as primeiras ações estruturadoras, como a pavimentação da PE-38 

(1986), a qual liga a PE-60 a Nossa Senhora do Ó. Entre 1985 e 87, foram 

instalados os primeiros postes de telefones públicos na região. 

Com a década de 1990, iniciou-se uma nova fase na expansão do turismo em Porto 

de Galinhas, com a expansão das atividades complementares da cadeia produtiva 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos             Urbanização turística 

 

108

do lazer, no setor de comércio e serviços, como lojas, restaurantes, lanchonetes, 

bares, privês e pousadas. Esta nova fase também foi marcada pelas reformas de 

casas, construções de novas pousadas e novos meios de hospedagem, criados em 

“ritmo e velocidade jamais vistos em qualquer praia do Estado” (MENDONÇA, 2004). 

Entre 1990 e 1995, identificou-se a construção e inauguração de vários tipos de 

pousadas, inclusive as primeiras de grande porte (Privê de Veraneio, Tabajuba e 

Arco-íris). Ocorreu também uma nova impulsão nas ações públicas, como a 

pavimentação da PE-09, em 1991, e a instalação dos primeiros telefones 

residenciais na vila de Porto de Galinhas, em 1992. 

No início de 1992, um fato contribuiu para uma interrupção no avanço da atividade 

de turismo em Porto de Galinhas. A epidemia de cólera fez com que as autoridades 

sanitárias estaduais proibissem o uso da praia, pois se acreditava que o mar 

também poderia estar contaminado (o que não ocorreu). Este fato provocou uma 

profunda crise no incipiente turismo do estado, que durou até junho daquele ano. 

Durante este período, os hotéis da região chegaram a ficar sem receber clientes por 

3 meses, na época da alta estação. 

A iniciativa privada reagiu contra esta crise com a união de alguns hotéis e a criação 

da Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG). Inicialmente a AHPG era 

composta por 5 hotéis: Armação, Solar, Marupiara, Village e Ocaporã (o qual não faz 

mais parte). Com a cooperação do Governo do Estado, através da Secretaria de 

Turismo e EMPETUR, foram criadas estratégias para reverter a imagem do local e 

fazer a divulgação de Porto de Galinhas como destino turístico (que ainda não 

existia) para a captação de clientes. 

Foram criados dois mecanismos de atração turística: FAMTUR e “workshops”. O 

FAMTUR, ou turismo de familiarização, consistia em levar para Porto de Galinhas o 
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agente de viagem, operador, jornalistas, com o objetivo de tornar o local conhecido, 

para depois vendê-lo. O enfoque consistia na venda do destino. 

Os “workshops” correspondiam a reuniões de trabalho nas cidades emissoras de 

turismo para Porto de Galinhas, para os quais eram convidados todos os agentes de 

viagem. O trabalho de divulgação iniciou dentro da Região Nordeste, expandindo-se 

posteriormente para o restante do país e em outras nações. 

O trabalho da Associação começou a expandir-se para outras classes, pois se 

passou a reconhecer a importância do trabalho corporativo e a necessidade de 

investir em todos os agentes da cadeia produtiva, de forma articulada. 

Como resultado deste trabalho articulado, ocorreu um incremento na quantidade 

(dobrou-se o número de leitos oferecidos) e na qualidade dos produtos ofertados. A 

taxa de ocupação dos hotéis, mesmo na baixa estação, passou a ser igual ou maior 

a 60%. Em 1996, Porto de Galinhas foi eleita como destino turístico oficial do cartão 

de crédito American Express. 

Todo este panorama contribuiu para a transformação de Porto de Galinhas de praia 

de veraneio em destino turístico. Entretanto, a atividade turística no local evoluiu 

sem uma base de planos ou projetos urbanísticos coordenados: simplesmente o 

lugar foi crescendo para atender a uma demanda existente. Este crescimento 

‘espontâneo’, sem planejamento urbano, deu origem a uma série de problemas de 

ordem social, urbanística e ambiental. 

Estes problemas, ocasionados pelo crescimento urbano desordenado, geraram a 

necessidade do poder público interferir cada vez mais na região. Em razão disto, o 

controle urbano passou a ser exercido de forma mais efetiva pelo Município, a partir 

da década de 1990, com a criação de novos instrumentos e procedimentos para 
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acompanhar os processos de licenciamento de construções e reformas, além da 

revisão do Código de Obras e, mais recentemente, com a elaboração pela FIDEM 

da Planta Diretora do Município (2001) e do Plano de Regulamentação da Orla 

(2001). 

A partir de protestos dos comerciantes e hoteleiros, foram criadas ações para 

dificultar a circulação de animais, o disciplinamento do uso comercial das barracas 

na Rua da Esperança (conflito de usos entre pedestres, comerciantes e 

ambulantes), regulamentação do acesso de veículos pesados na área central, 

através da regulamentação do uso de ônibus de piquenique na orla, e limpeza 

urbana, entre outras. 

O Plano Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), criado em 1996 pelo 

Governo Federal reforçou a preocupação em dinamizar a atividade turística no Brasil 

e fortalecer sua cadeia produtiva. Contribuiu, assim, para aglutinar a sociedade em 

torno dos seus objetivos próprios e interesses comuns, favorecendo o surgimento 

das associações e órgãos de classe.  

Em Ipojuca, o PNMT teve papel importante na organização da sociedade civil em 

Porto de Galinhas, mesmo que sem uma participação efetiva do poder público 

municipal no início do processo. No entanto, contou com a adesão de segmentos de 

classes economicamente menos favorecidos (jangadeiros, bugueiros, barraqueiros, 

etc.). Esta ação de municipalização do turismo teve como fundamentação as teorias 

de desenvolvimento local e regional, que ressaltam a importância do papel do 

investimento no ‘capital social’20 de uma cidade ou região. 

                                                 
20 Segundo Putnam (2002, p.177), o capital social corresponde “a características da organização 
social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 
facilitando as ações coordenadas”. 
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No final da década de 1990 (1998 a 2000), os primeiros grandes hotéis reformaram 

e ampliaram suas estruturas, aumentando o número de leitos ofertados. Entre 2000 

e 2002, inauguraram em Porto de Galinhas vários estabelecimentos, de grifes 

pernambucanas e nacionais, nas áreas de moda (beach wear e surf wear), 

perfumaria e alimentação. 

Aumentou também o interesse por parte dos governos estadual e municipal, 

demonstrada pelos investimentos em infra-estrutura, com a elaboração de 

programas como o Projeto de Requalificação de Porto pela SEDUPE, a construção 

de redes de abastecimento de água e esgoto na vila, a instalação do Núcleo 

Integrado de Segurança Comunitária (2002-2003) e barreira policial de trânsito na 

entrada das praias. 

 

5.2.1. Implantação dos meios de hospedagem 

 

A introdução dos meios de hospedagem foi um fator essencial para redefinição do 

uso e ocupação do solo na área em estudo. A expansão desta atividade, que 

começou com o aluguel de quartos por parte dos moradores locais e a atividade de 

camping, tanto em Porto de Galinhas como em Maracaípe, expandiu-se com a 

criação das primeiras pousadas e hotéis, culminando nos grandes empreendimentos 

hoteleiros, contribuindo de forma decisiva, para a transformação da praia de 

veraneio em destino turístico nacional e mais recentemente, internacional. 

Desta forma, a análise temporal acerca da implantação desta atividade na região, 

tendo como fonte os inventários do potencial turístico elaborados para o município, 

constituiu um importante instrumento para a compreensão do modo como a 

atividade turística se expandiu em Porto de Galinhas. 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos             Urbanização turística 

 

112

Apesar da atividade de hospedagem já existir na área, mesmo de forma embrionária 

(a pousada mais antiga, data de 1977, localizada na Rua da Esperança), foi a partir 

da segunda metade da década de 1980 que esta atividade se consolidou, com as 

pousadas nos loteamentos Recanto Porto de Galinhas e Merepe, e em Maracaípe, e 

os primeiros hotéis, no loteamento Merepe II, e nas glebas adquiridas a partir do 

desmembramento da área restante da Fazenda Merepe, na Praia de Cupe, como 

pode-se acompanhar nos gráficos abaixo: 

Meios de Hospedagem: Recanto Porto de Galinhas I
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Gráfico 3 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Recanto Porto de Galinhas I 
 

No Loteamento Recanto Porto de Galinhas I, pode-se identificar a predominância de 

pousadas, constituindo-se na área que concentra o maior número (29). A atividade 

nesta área foi introduzida no final da década de 1980 e teve uma significativa 

expansão em meados da década de 1990, no mesmo período em que Porto de 

Galinhas começou a ganhar maior visibilidade como destino turístico, começando a 

atrair um número cada vez maior de pessoas. 

Desta forma, tornava-se necessária a criação de novos meios de hospedagem para 

atender a essa demanda crescente. A implantação de novas pousadas manteve-se 
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constante, com uma maior variação entre os anos de 1999 e 2000, quando a 

expansão da atividade turística em Porto de Galinhas entrou em uma nova fase. 

Meios de Hospedagem: Recanto Porto de Galinhas II
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Gráfico 4 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Recanto Porto de Galinhas II 
 

Correspondendo ao eixo comercial de Porto de Galinhas, compreendendo ruas de 

maior movimento, como a Rua da Esperança e a Rua dos Navegantes, o 

Loteamento Recanto Porto de Galinhas II apresenta um número menor de meios de 

hospedagem que o anterior, correspondendo exclusivamente a pousadas e 

empreendimentos similares. As pousadas começaram a aparecer de forma 

gradativa, ao longo da década de 1990, de forma menos intensa que na área 

anterior, apresentando uma maior variação, mesmo que de forma discreta, no ano 

de 1999. 
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Meios de Hospedagem: Recanto Porto de Galinhas III
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Gráfico 5 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Recanto Porto de Galinhas III 

 
Na faixa litorânea do núcleo central de Porto de Galinhas e nos bairros de Socó, 

Salinas e Pantanal, o número de meios de hospedagem é reduzido, constituindo 

uma atividade recente em comparação com as áreas anteriores. Este fato tem 

razões diversas. Na faixa litorânea, um dos fatores que contribuem para limitação 

desta atividade é a predominância do comércio, com destaque para 

estabelecimentos do setor de alimentação. Nos bairros de Socó, Salinas e Pantanal, 

este número é limitado por constituírem áreas de ocupação de uma população local 

de menor renda. 
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Meios de Hospedagem: Merepe I
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Gráfico 6 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Merepe I 
 

No Loteamento Merepe I, as primeiras pousadas surgiram a partir de meados da 

década de 1980, mas só tiveram um destaque maior 10 anos depois, período que 

marca a expansão da atividade turística em Porto de Galinhas, como mencionado 

anteriormente. 

Meios de Hospedagem: Merepe II
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Gráfico 7 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Merepe II 
 

À medida que se afasta da área central de Porto de Galinhas e aproxima-se das 

Praias de Cupe e Muro Alto, identifica-se empreendimentos destinados à 
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hospedagem com uma maior estrutura receptiva, inclusive com a existência de 

hotéis, acompanhando a tendência de elitização e valorização imobiliária. 

Apesar do primeiro hotel ser de 1986, a expansão da atividade de hospedagem no 

Loteamento Merepe II só ocorreu no final da década de 1990. Acompanhando esta 

tendência de crescimento, entre os anos de 2000 e 2002, o número de pousadas 

inauguradas teve um significativo aumento com relação aos anos anteriores. 

Meios de Hospedagem: Merepe III
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Gráfico 8 – Implantação dos meios de hospedagem no Loteamento Merepe III 
 

A implantação de pousadas no Loteamento Merepe III também é mais recente, 

ocorrendo de forma mais intensiva no final da década de 1990. Nos demais 

loteamentos da área central de Porto de Galinhas (Merepe IV e V), de menores 

dimensões, não foi identificada a existência de meios de hospedagem. 
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Meios de Hospedagem: Maracaípe
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Gráfico 9 – Implantação dos meios de hospedagem em Maracaípe 
 

O perfil da ocupação em Maracaípe, caracterizado principalmente pela 

informalidade, também se reflete nos meios de hospedagem. A atividade só passou 

a ter uma maior importância na área a partir de meados da década de 1990, quando 

o número de pousadas começou a crescer, tendo seu auge entre os anos de 1998 e 

2000. 

Meios de Hospedagem: Cupe
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Gráfico 10 – Implantação dos meios de hospedagem em Cupe 
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Nas Praias de Cupe e Muro Alto, a ocupação ocorreu de forma diversa das demais 

áreas. Os primeiros hotéis começaram a aparecer na Praia de Cupe a partir de 

meados da década de 1980, com o desmembramento da área restante da Fazenda 

Merepe. As pousadas começaram a aparecer a partir do ano de 1997, com a 

expansão urbana que ocorreu nessa direção, com os loteamentos da Praia do Cupe. 

Meios de Hospedagem: Muro Alto
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Gráfico 11 – Implantação dos meios de hospedagem em Muro Alto 
 

A expansão urbana na Praia de Muro Alto é a mais recente, também diversa das 

demais, com a predominância de grandes empreendimentos hoteleiros (resorts). A 

área que compreende as praias de Muro Alto (onde a ocupação por parte dos 

grandes empreendimentos já está consolidada) e Gamboa (próxima fronteira de 

expansão deste setor) é classificada pelo Plano de Regulamentação da Orla como 

Zona Específica de Interesse Turístico (ZEIT). Entretanto, entre estas praias existe 

um trecho destinado à proteção e amenização ambiental (ZPA e ZAA, 

respectivamente), o que faz questionar até que ponto este zoneamento será 

respeitado, se considerada a forte pressão exercida pelo mercado imobiliário nesta 

área. Pode-se visualizar este zoneamento no mapa abaixo: 
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Figura 10 – Zoneamento de Porto de Galinhas. 
Fonte: Plano de Regulamentação da Orla do Município de Ipojuca (2001). 

 
Uma outra tendência identificada é a valorização imobiliária do solo, com a elitização 

de um bem considerado de uso público: a praia. Estes empreendimentos ocupam 
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grandes extensões de terra, dificultando o acesso à faixa litorânea daqueles que não 

são seus hóspedes. Nesta área também é proibido o acesso para veículos de 

passeio, com exceção dos buggys cadastrados na Associação dos Bugueiros, 

limitando o acesso da população em geral a esta área. 

A outra área destinada à expansão do setor hoteleiro, também classificada como 

ZEIT e pertencente ao governo do Estado, situa-se entre o núcleo central de Porto 

de Galinhas e a Praia de Maracaípe. A intenção do poder público é que se instalem 

ali novos empreendimentos de grande porte, atraindo investimentos, de preferência 

internacionais, e a consequente valorização imobiliária desta área. Para isso, houve 

um aumento dos investimentos públicos, principalmente para melhoria da infra-

estrutura existente. A forma como estes investimentos têm sido empregados tem 

gerado muitos conflitos entre os demais atores do trade turístico, em função de 

interesses divergentes. 

Atualmente, Porto de Galinhas atravessa um período de formação de uma nova 

cultura, uma nova postura dos agentes do trade dirigidos de forma mais profissional 

para o turismo (MENDONÇA, 2004). Se, por um lado, tem-se o surgimento de novos 

investimentos e atrativos, por outro, tem-se novos problemas e desafios. As 

preocupações com esta nova expansão envolvem questões sobre a conservação do 

meio ambiente, circulação, lixo, segurança, água, saneamento, entre outras, com 

destaque para a questão do uso e da ocupação do solo. 

Ao mesmo tempo em que o turismo trouxe crescimento econômico para a região, fez 

aparecer problemas das cidades grandes, como as favelas ocupando áreas de 

preservação rigorosa (alagados, mangues, etc.). Estas questões evidenciam a 

necessidade de programas habitacionais para a população local, que possibilite 

“desfavelizar” Porto de Galinhas. 
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5.3. Uso do solo em Porto de Galinhas 

 

Porto de Galinhas representa um papel primordial na economia do Ipojuca, uma vez 

que o turismo constitui uma das principais fontes de receita municipal. É considerado 

de “interesse turístico” pelo IOT-89 / PLANPETUR / CONTUR / RINTUR / 

PRODETUR (critério de classificação das potencialidades turísticas de uma cidade). 

A área que compreende as Praias de Porto de Galinhas, Maracaípe, Cupe e Muro 

Alto possuem a maior parte dos equipamentos e serviços turísticos do município, 

além de constituir o principal destino turístico do litoral de Pernambuco. 

A análise dos usos, desenvolvida durante a pesquisa de campo, ratifica a forte 

relação existente entre o desenvolvimento das atividades turísticas e a forma como 

se deu a expansão urbana na área em estudo, reafirmando a expressão do 

fenômeno da urbanização turística na área. Abaixo, pode-se visualizar a freqüência 

com que os usos foram identificados, a partir da análise das licenças de construção: 
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Figura 11 – Freqüência dos usos identificados a partir das Licenças de Construção. 
Figura da autora, 2005. 
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A partir desta análise, pode-se perceber a predominância do uso residencial, que em 

sua maioria, compreende as segundas residências ou residências de veraneio. As 

residências multifamiliares também aparecem com certa freqüência na área de 

estudo. Corresponde a existência de mais de uma unidade habitacional em um 

mesmo lote, geralmente destinado a aluguéis para finais de semana e/ou 

temporada. 

Os meios de hospedagem também são identificados com relativa freqüência, com 

destaque para as pousadas nos loteamentos Recanto Porto de Galinhas I e Merepe 

I, e os hotéis no loteamento Merepe II e em Cupe e Muro Alto. 

É possível perceber através da figura acima, a concentração da identificação dos 

usos na parte central de Porto de Galinhas, em Merepe e Cupe. As exceções são 

Maracaípe e a parte ocidental de Porto de Galinhas, no trecho mais próximo ao 

manguezal. 

Em Maracaípe, este fato não representa necessariamente menor potencial para 

atração de novos empreendimentos, mas que os mesmos ocorrem sem a efetiva 

ação do controle urbano municipal. Também é possível identificar conflitos de usos, 

com a expansão urbana ocorrendo em áreas ambientalmente frágeis, com a 

existência de ocupações informais e aterro de mangue. 

Na parte ocidental de Porto de Galinhas, caracterizada pela predominância do uso 

residencial e pela moradia fixa, também é possível identificar estes mesmos conflitos 

de usos. 

No loteamento Merepe I, diferentemente das demais áreas, identificou-se uma maior 

diversidade dos usos, com destaque para os usos residenciais, para as residências 

multifamiliares e para as pousadas. 
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Seguindo na direção norte, os usos referentes ao setor hoteleiro aparecem com 

maior freqüência, com destaque para os empreendimentos de grande porte em Muro 

Alto. 

Uma outra tendência que é possível identificar através desta análise, é o início da 

ocupação da mais nova área de expansão urbana, referente ao loteamento Porto 

Coqueiral, e de uso exclusivamente residencial. 

Na tentativa de diagnosticar a atividade, a Prefeitura Municipal de Ipojuca 

encomendou, no ano de 2003, a atualização do Inventário do Potencial Turístico do 

Município de Ipojuca, realizado pela EMPETUR e lançado em dezembro de 1998. O 

Inventário de Potencial Turístico se constitui num instrumento de fundamental 

importância para o conhecimento pleno dos elementos que compõem a estrutura 

turística de uma localidade, elementos estes classificados em três categorias: 

atrativos turísticos naturais e histórico-culturais, equipamentos e serviços turísticos e 

infra-estrutura de apoio turístico. 

De acordo com o Inventário do Potencial Turístico, a categoria referente aos 

equipamentos e serviços turísticos compreende os meios de hospedagem, os 

estabelecimentos de alimentação e entretenimento (incluindo restaurantes, bares, 

boates, entre outros), agências de viagens/operadoras turísticas, antiquários, locais 

de venda de artesanato, bancos, pontos de barcos e jangadas para passeios, casas 

de câmbio, centros comerciais, farmácias, lojas de conveniência, pontos de aluguel 

e venda de equipamentos esportivos e de lazer, pontos de informações turísticas, 

locadoras de automóveis e de imóveis, marinas, oficinas de veículos e borracharias, 

postos de abastecimento de veículos, associações de classe ligadas ao turismo e 

cultos religiosos. 
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Para melhor proceder à análise, optou-se por isolar os itens referentes a hotéis, 

albergues, pousadas, privês de veraneio e alimentação e entretenimento, uma vez 

que estes são identificados em maior número na área em estudo. 

O elemento correspondente à infra-estrutura de apoio turístico compreende os itens 

referentes a correios, segurança, jornais, postos telefônicos, salvamento 

marítimo/fluvial/aéreo, terminal rodoviário e sistema médico-hospitalar. Abaixo, 

apresenta-se a distribuição dos equipamentos e serviços e da infra-estrutura de 

apoio turísticos, no município e na área em estudo, identificados a partir da análise 

destes inventários: 

Tabela 3 – Distribuição dos Equipamentos, Serviços e Infra-estrutura Turísticos em Ipojuca 

Porto de Galinhas e adjacências 
Classificação Porto de 

Galinhas Merepe Maracaí-
pe Cupe Muro Alto 

Demais 
áreas Total 

Hotéis 1 3 1 5 2 3 15 

Albergues, 
Pousadas e 

Privês 
51 43 23 7 - 12 136 

Alimentação e 
Entretenimento 61 23 31 4 - 37 156 

Equipamentos 
e Serviços 
Turísticos 

70 12 4 3 1 33 123 

Infra-estrutura 
Turística 3 3 - - - 14 20 

Total 186 84 59 19 3 99 450 

Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003 
 

Com base nesta tabela pode-se comprovar que a área em estudo (Porto de 

Galinhas e adjacências) concentra 78% dos equipamentos, serviços e infra-estrutura 

turística do município, principalmente em termos de hospedagem, já que 80% dos 

hotéis e 91,18% dos albergues, pousadas e privês de veraneio do município estão 

nessa área. 
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Com relação aos hotéis, a maior concentração encontra-se na Praia de Cupe. 

Entretanto, como já foi visto anteriormente, os estabelecimentos em Muro Alto, 

diferenciam-se pelo porte, além de existirem mais 5 empreendimentos em processo 

de construção e implantação, vindo a consolidar a vocação da área para este tipo de 

uso. Com relação às pousadas, o maior número encontra-se no núcleo central de 

Porto de Galinhas, mais especificamente nos loteamentos Recanto e Merepe. 

Os itens referentes aos estabelecimentos de alimentação e entretenimento e os 

demais equipamentos e serviços turísticos também predominam na área em estudo: 

76,28% e 73,17%, respectivamente, principalmente no núcleo central de Porto de 

Galinhas. Entretanto, Maracaípe também aparece com destaque quando a questão 

é o setor de alimentação e entretenimento, confirmando uma tendência recente de 

surgimento de um novo pólo gastronômico e de entretenimento naquela área. 

Quanto aos elementos de infra-estrutura de apoio turístico, a área em estudo detém 

apenas 30% dos itens identificados no município. Existem 6 elementos no centro de 

Porto de Galinhas, distribuídos nos loteamentos Recanto Porto de Galinhas II, e 

Merepe I, III e IV, estando os demais localizados em outras áreas do município. 

Na figura abaixo, pode-se visualizar como estes equipamentos estão distribuídos na 

área de estudo: 
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Figura 12 - Freqüência dos usos identificados a partir do Inventário Turístico. Figura da autora, 2005. 
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É possível perceber que os equipamentos e serviços turísticos concentram-se 

principalmente no núcleo central de Porto de Galinhas e em Maracaípe. Nesta última 

área os equipamentos compreendem apenas as pousadas e os estabelecimentos de 

alimentação e entretenimento. 

Dentre os equipamentos nos loteamentos Recanto Porto de Galinhas I e Merepe I, II 

e III predominam as pousadas, o que vem a ratificar a análise anterior. 

Também é possível identificar o eixo comercial e de serviços na área central da vila 

e à beira-mar, concentrado principalmente nas ruas centrais: ruas da Esperança, 

dos Navegantes, Beijupirá e das Piscinas Naturais. 

 

5.3.1 Análise Comparativa dos Usos e Atividades 

 

Após a análise dos usos e atividades de toda a área de estudo, apresenta-se uma 

análise comparativa mais detalhada das sub-áreas, a partir da pesquisa das licenças 

de construção no município de Ipojuca, no período de 1992 a 2004, e dos 

equipamentos, serviços e infra-estrutura turísticos identificados a partir do Inventário 

de Potencial Turístico. 

A sub-área de análise referente ao núcleo central de Porto de Galinhas (conforme 

explicitado no Capítulo 3) compreende os loteamentos Recanto Porto de Galinhas I, 

II e III e os bairros de Socó, Salinas e Pantanal. Abaixo, pode-se visualizar a análise 

referente a esta subárea: 
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 Figura 13 – Porto de Galinhas. Figura da autora, 2005. 

Gráfico 12 – Usos e Atividades 
Recanto Porto de Galinhas I 

Gráfico 13 – Usos e Atividades 
Recanto Porto de Galinhas II 

Gráfico 14 – Usos e Atividades 
Recanto Porto de Galinhas III 

(Beira Mar) 

Gráfico 15 – Usos e Atividades 
Socó, Salinas e Pantanal 
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Gráfico 16 – Equipamentos e Serviços Turísticos 
Recanto Porto de Galinhas I 

Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

No loteamento Recanto Porto de Galinhas I, nota-se um predomínio da atividade 

residencial (58%), seguido pelas residências multifamiliares (18%), ou seja, a 

existência de mais de uma unidade habitacional em um mesmo lote. As atividades 

de comércio e serviços, em menor porcentagem (3% e 1%, respectivamente), 

passaram a ser identificadas neste loteamento, a partir de 2000. Já as atividades de 

hospedagem começam a serem identificadas a partir de 1993, com a implantação do 

primeiro (e único) hotel da antiga vila de pescadores. Os demais correspondem às 

pousadas (18%), que têm suas atividades identificadas a partir do ano de 1998. 

Analisando apenas os equipamentos e serviços turísticos existentes, confirmou-se a 

predominância das pousadas e privês (58%). Os estabelecimentos de alimentação e 

entretenimento e demais equipamentos, por serem recentes nesta área, aparecem 

em menor porcentagem (19% e 21% respectivamente). Estas atividades surgem 

nesta área, como uma expansão natural do eixo comercial de Porto de Galinhas. 

 

 

 

 

 

No loteamento Recanto Porto de Galinhas II, há um predomínio da atividade 

residencial (75%). Os usos comerciais (19%) e misto (6%) aparecem em menor 

quantidade, sendo identificados, praticamente, apenas nos dois últimos anos do 

período da pesquisa (2003 e 2004). Este fato representa uma contradição quando 

comparado com os dados obtidos a partir da análise do Inventário de Potencial 

Turístico, como se pode visualizar no gráfico abaixo, o qual confirma a importância 
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Gráfico 17 – Equipamentos e Serviços Turísticos 
Recanto Porto de Galinhas II 

Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

que o setor de alimentação e entretenimento e demais equipamentos e serviços 

turísticos ocupam na área, fazendo parte do eixo comercial de Porto de Galinhas. 

Esta contradição reafirma o fato de que estas alterações no uso ocorreram 

independentes do controle urbano municipal. 

 

 

 

 

 

 

O loteamento Recanto Porto de Galinhas III ocupa duas áreas distintas: duas 

quadras estão localizadas à beira mar, ao sul do centro da antiga vila, e as demais 

ocupam uma região mais interiorizada, entre a Estrada para Maracaípe e o 

manguezal. Portanto, para efeito de análise, manteve-se essa mesma divisão entre 

as licenças identificadas referentes a este Loteamento. 

No primeiro trecho, percebe-se igualmente o predomínio da atividade residencial 

(50%), entretanto a atividade referente ao comércio (33%) já aparece de forma mais 

significativa com relação ao universo analisado, sendo este uso identificado a partir 

de 2002. 

Este trecho também constitui uma área alvo da expansão do eixo comercial de Porto 

de Galinhas, com destaque para os centros comerciais, inaugurados nos últimos 

dois anos, e o crescimento do setor de alimentação, como se pode comprovar com a 

análise a partir do Inventário Turístico. 
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Gráfico 18 – Equipamentos e Serviços Turísticos 
Recanto Porto de Galinhas III (beira mar) 

Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

 

 

 

 

 

 

Nas demais quadras do loteamento Recanto Porto de Galinhas III, diferente das 

demais áreas identificadas até o momento, não se percebe uma diversidade na 

natureza das atividades, concentrada principalmente na atividade residencial (64%), 

permanente ou de segunda residência, e na hospedagem, seja em pousadas (7%) 

ou unidades habitacionais alugadas por temporada (29%). Este fato é confirmado 

também, pelo número reduzido de equipamentos e serviços turísticos identificados 

pelo Inventário de Potencial Turístico (6). 

A subárea de Merepe compreende os cinco loteamentos, Merepe I, II, III, IV e V, 

como se pode visualizar na figura abaixo. 
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Figura 14 – Merepe. 
Figura da autora, 2005. 

Gráfico 19 – Usos e Atividades 
Merepe I 

Gráfico 20 – Usos e Atividades 
Merepe II 

Gráfico 21 – Usos e Atividades 
Merepe III 

Gráfico 22 – Usos e Atividades 
Merepe IV 

Gráfico 23 – Usos e Atividades 
Merepe V 
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Gráfico 24 – Equipamentos e Serviços Turísticos Merepe I 
Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

Localizado ao norte do centro de Porto de Galinhas, entre a PE-09 e a beira mar, o 

loteamento Merepe I corresponde ao primeiro trecho loteado na região. Percebe-se 

neste loteamento um mix maior de atividades, com maior distribuição entre as 

diferentes naturezas das atividades exercidas. De acordo com a análise feita a partir 

das licenças, percebe-se que esta diversidade aparece a partir do ano de 1999, 

sendo intensificadas em 2002, com o surgimento de atividades na área de 

alimentação e entretenimento. 

Nesta área, a análise do Inventário do Potencial Turístico confirma a predominância 

das pousadas (77%) sobre os demais equipamentos e serviços turísticos 

identificados. 

 

 

 

 

 

O loteamento Merepe II constitui um prolongamento do Merepe I, também localizado 

entre a PE-09 e a beira mar. A maior parte das atividades é de natureza residencial 

(48%), entretanto os meios de hospedagem ocupam relativa importância nesta área 

(hotéis 17% e pousadas 8%), cuja intensificação data do ano de 1995. 

A predominância dos meios de hospedagem sobre os demais equipamentos e 

serviços turísticos (hotéis 13% e pousadas 66%), também é confirmada pela análise 

do Inventário do Potencial Turístico, como se pode visualizar no gráfico abaixo: 
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Gráfico 25 – Equipamentos e Serviços Turísticos Merepe II 
Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 
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Gráfico 26 – Equipamentos e Serviços Turísticos Merepe III 
Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

O Loteamento Merepe III localiza-se entre a PE-09 e o manguezal. A maior parte 

das atividades também é de natureza residencial (51%), entretanto apresenta uma 

considerável diversidade de atividades, com destaque para as pousadas (12%), 

identificadas no levantamento a partir do ano de 1998. 

A análise do Inventário do Potencial Turístico confirma a existência desta 

diversidade na natureza dos usos, com a predominância das pousadas (68%) sobre 

os demais equipamentos e serviços turísticos identificados, como se pode visualizar 

no gráfico abaixo: 

 

 

 

 

 

No Loteamento Merepe IV, numa área onde a predominância é residencial (78%), 

identificou-se a atividade comercial (11%) no ano de 2002. Esta predominância 
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Gráfico 28 – Equipamentos e 
Serviços Turísticos Maracaípe 
Fonte: Inventário do Potencial 

Turístico de Ipojuca, 2003. 

residencial é comprovada pela análise do Inventário do Potencial Turístico, a qual 

identifica um único equipamento, referente ao posto de saúde existente. 

De modo diverso dos demais loteamentos, o Merepe V, localizado na entrada 

principal da antiga vila de pescadores, é essencialmente destinado ao setor de 

comércio e serviços, com a inexistência do uso residencial. De acordo com o 

Inventário do Potencial Turístico, também não existem meios de hospedagens, 

sendo que, dos equipamentos e serviços turísticos identificados, 82% referem-se a 

estabelecimentos de alimentação e entretenimento. 

Em Maracaípe não se percebe uma diversidade na natureza das atividades, 

concentrada principalmente, na atividade residencial (70%), e em menor proporção, 

os meios de hospedagem, representados pelas pousadas (15%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Maracaípe. Figura da autora, 2005. 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos             Urbanização turística 

 

137

Residencial 
Unifamiliar

20%

Residencial 
Multifamiliar

40%

Hotéis
32%

Serviços
8%

Gráfico 29 – Usos e Atividades 
Área remanescente da 

Fazenda Merepe 

Residencial 
Multifamiliar

27%

Pousadas
3%

Indústria
2%

Uso Público
1%

Hotéis
2%

Residencial 
Unifamiliar

65%

Gráfico 30 – Usos e Atividades 
Loteamentos Praia do Cupe 

Este fato entra em contradição com a análise do Inventário do Potencial Turístico, a 

qual demonstra a existência de outros equipamentos e serviços turísticos, além dos 

meios de hospedagem. Pode-se identificar, inclusive, a predominância do setor de 

alimentação e entretenimento (52%), justificado pela criação de um novo pólo 

gastronômico e de lazer, como mencionado anteriormente. 

As Praias de Cupe e Muro Alto são áreas cuja expansão urbana ocorreu mais 

recentemente, principalmente a partir da década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Cupe e Muro Alto. 

Figura da autora, 2005. 
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Gráfico 31 – Equipamentos e Serviços Turísticos Cupe 
Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 

Como analisado anteriormente, a ocupação urbana nesta área teve início a partir do 

desmembramento da área restante da Fazenda Merepe, em 1985. Parte desta área 

foi alvo de loteamentos, localizados na Praia do Cupe. Esta área foi ocupada, 

principalmente, por condomínios residenciais e pela expansão do setor hoteleiro. A 

análise do Inventário do Potencial Turístico confirma a predominância do setor 

hoteleiro, principalmente na Praia de Muro Alto, com a implantação de dois grandes 

empreendimentos hoteleiros, a partir do ano 2000, além de outros, que se 

encontram em construção. 

Nos loteamentos da Praia do Cupe, a predominância é do uso residencial (65%), 

embora tenham sido identificados usos de natureza diversa, com destaque para os 

meios de hospedagem, e a existência de uma fazenda agropecuária de cria e recria 

de camarão marinho. 

Em comparação com a análise dos equipamentos e serviços turísticos, pode-se 

identificar a predominância dos meios de hospedagem sobre os demais (hotéis 26% 

e pousadas 37%), principalmente quando se considera que os estabelecimentos de 

alimentação e entretenimento identificados pertencem aos hotéis existentes na área. 
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5.4. Impactos ambientais urbanos 

 

Neste item, são apresentados os impactos ambientais nas estruturas urbanas locais, 

bem como as relações estabelecidas entre este conjunto de variáveis, consideradas 

dependentes, e as alterações no uso e ocupação do solo em função da expansão da 

atividade turística, as quais correspondem ao conjunto de variáveis independentes. 

Abaixo, apresenta-se uma tabela que sistematiza estes dois conjuntos de variáveis: 

Tabela 4 – Variáveis da pesquisa 

Urbanização Turística 
Alterações no Uso e Ocupação do Solo Problemas no meio ambiente urbano 

Alteração de Densidade Construtiva 
 Alteração da paisagem e morfologia do sítio. 

Conflitos de Uso do Espaço: 
 Conflito de uso habitacional, comercial, 

de serviços, industrial, misto; 
 Usos privados de espaços 

públicos/livres. 

 
 Poluição: sonora, atmosférica, visual, etc.; 
 Avanço das construções na faixa de praia, 

causando erosão acentuada, em vários trechos do 
litoral (praias de Porto de Galinhas, Maracaípe); 

 Aterro de mangue tanto em áreas de invasões (em 
Porto de Galinhas e Maracaípe) como de 
loteamentos regulares (em Porto de Galinhas); 

 Devastação de remanescentes das Matas de 
Restinga, a exemplo da Mata de Muro Alto; 

  Utilização descontrolada dos recifes de coral que 
emergem na maré baixa formando piscinas naturais, 
para as quais aflui, regularmente, um grande 
número de pessoas e embarcações; 

 Invasão dos espaços públicos (ruas, praças, 
calçadas, praias) pelo comércio informal. 

Facilidades: 
 Insuficiência ou precariedade na oferta 

de serviços Infra-estruturais; 

 
 Abastecimento de água precário nos pólos 

turísticos; 
 Coleta e tratamento de esgoto precários nos pólos 

turísticos e núcleos urbanos em geral; 
 Insuficiência de drenagem de águas pluviais; 
 Coleta de lixo insuficiente na alta estação e 

disposição inadequada dos resíduos (em lixão a céu 
aberto); 

 Falta de conservação e de limpeza da maior parte 
dos atrativos turísticos, como cachoeiras e praias; 

 Poluição das praias e estuários por esgoto 
doméstico, sobretudo em Porto de Galinhas e no rio 
Maracaípe; 

 Discrepância entre o Uso e Ocupação 
do Solo e a Oferta do Sistema viário; 

 Falta de estacionamento nos pólos turísticos; 
 Trânsito caótico em fins de semana e feriados; 
 Acessos precários a alguns atrativos e pólos 

turísticos; 
(continua) 
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Tabela 4 – Variáveis da pesquisa (continuação) 

Urbanização Turística 
Alterações no Uso e Ocupação do Solo Problemas no meio ambiente urbano 
Facilidades (contnuação): 

 Discrepância entre a Oferta e a 
Demanda por Serviços públicos. 

 
 Insuficiência dos serviços de segurança em alguns 

pólos turísticos; 
 Ausência/insuficiência de postos salva-vidas nas 

praias; 
 Ausência/insuficiência de equipamentos 

comunitários como escolas, creches, postos de 
saúde, etc.; 

 Ausência/insuficiência de equipamentos para lazer 
da comunidade local. 

Permeabilidade: 
 Dimensão e forma das quadras; 
 Dimensão e forma de lotes. 

 
 Ausência de permeabilidade; 
 Obstrução, parcial ou total, dos acessos à praia; 
 Falta de acessibilidade e legiblidade por parte dos 

turistas. 
Tabela da autora, 2005. 

 

5.4.1. Alteração de densidade construtiva e conflitos de uso do 

espaço 

 

A alteração na dinâmica sócio-espacial em função da introdução da atividade 

turística e da atração cada vez maior de visitantes, aumentando o fluxo da 

população flutuante, contribuiu para que ocorressem conflitos de usos, tanto nos 

espaços privados (habitação, comércio, serviço, indústria), como nos espaços 

públicos (ruas, praças, faixa litorânea, áreas livres em geral). 

O parcelamento do solo foi o primeiro elemento transformador da paisagem e 

morfologia do sítio, através da urbanização turística, com a emergência de uma nova 

forma urbana derivada da conexão entre o desenvolvimento das atividades turísticas 

e a emergência de novas paisagens urbanas (LOPES JÚNIOR, 2000). A expansão 

urbana realizada através dos loteamentos desenvolveu-se, em alguns trechos, a 

partir de aterros de mangue e ocupação de áreas ambientalmente suscetíveis, como 

a área dos alagados de Merepe, a exemplo do loteamento Merepe III, e as 
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ocupações informais que sugiram tanto em Porto de Galinhas, com a invasão em 

áreas de proteção, quanto em Maracaípe. 

Outro aspecto identificado refere-se à invasão dos espaços públicos, avanço das 

residências sobre os terrenos de marinha e redução das áreas de servidão de 

passagem (no âmbito da ocupação espacial da praia). 

A transformação de Porto de Galinhas teve como uma das consequências a 

valorização imobiliária da área e consequentemente, a necessidade de aproveitar 

cada vez mais os espaços, gerando uma ocupação, no núcleo central, de média a 

alta densidade. Com a valorização principalmente das áreas a beira mar, a partir da 

pressão imobiliária exercida, identificou-se ao longo deste processo, a ocupação 

progressiva desta área, com o avanço das construções na região do supralitoral21. 

Estes avanços têm ocasionado um processo de erosão acentuada em vários trechos 

do litoral, principalmente nas praias de Porto de Galinhas e Maracaípe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto 6 – Avanço de construções no supralitoral em Porto de Galinhas. Foto da autora, 2004. 

 

                                                 
21 A zona entre marés é dividida em três regiões: infralitoral (região que fica raramente exposta, 
permanentemente coberta pelas águas; seu limite superior é a faixa da baixa-mar), mediolitoral ou 
mesolitoral (região entre marés, limitada acima pela linha preamar média e abaixo pela linha da baixa 
preamar, ficando exposta na maré baixa) e supralitoral (região que fica raramente submersa, lugar 
mais próximo dos ambientes terrestres, recebendo apenas os respingos da água do mar durante a 
preamar). 
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Com a introdução da atividade turística e para atender à nova demanda originada 

pela população flutuante, outras atividades ligadas ao turismo, direta ou 

indiretamente, foram surgindo, principalmente na área de alimentação e 

hospedagem. 

Esta área de ocupação inicial e mais densa corresponde a apenas 800m de litoral, 

correspondendo a maior concentração de visitantes, turistas, tanto os que se 

encontram hospedados na região quanto os de permanência inferior a 24 horas. 

Constitui, portanto, a área de maior atração de visitantes e de maiores 

oportunidades, tanto para a população local, que passa a ter sua subsistência não 

apenas através da pesca artesanal, mas também das atividades ligadas ao turismo, 

quanto para pessoas de fora, que vêem aí uma oportunidade para abrirem seus 

próprios estabelecimentos. Em razão disto, dá-se aí a maior concentração de 

serviços e comércio, seja formal (eixo comercial), seja informal, representados pelos 

bugueiros, jangadeiros e ambulantes, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 7 – Eixo comercial (Rua da Esperança). Foto da autora, 2004. 
 

Por representar a área de maior atração, este trecho do litoral, concentra o maior 

número de comerciantes informais e outros profissionais informais ligados a esta 

oferta de equipamentos e serviços turísticos. Nos finais de semana, feriados e na 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos             Urbanização turística 

 

143

alta estação, o fluxo de pessoas e ambulantes neste trecho do litoral tem um grande 

aumento, gerando uma disputa por espaço entre os turistas que querem desfrutar a 

praia e os trabalhadores em busca de clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 8 – Faixa de praia no centro de Porto de Galinhas, em um domingo. Foto da autora, 2004. 
 

A praia de Maracaípe também gera uma forte atração de comerciantes informais em 

sua orla, mas não chegando a apresentar a mesma concentração que em Porto de 

Galinhas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9 – Comércio informal na praia de Maracaípe. Foto da autora, 2004. 
 

Na área mais próxima ao Rio Maracaípe, no Pontal de Maracaípe, também é 

possível identificar o comércio informal exercido pro ambulantes atraídos pelos 
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visitantes e turistas que procuram na área, locais ainda pouco explorados, e onde os 

efeitos negativos exercidos pela ação antrópica, ainda não podem ser percebidos 

tão ostensivamente. No intuito de evitar ou ao menos minimizar, os efeitos negativos 

deste fluxo crescente de turistas, algumas medidas foram tomadas pelo poder 

público municipal, como a proibição do acesso de automóveis a esta área, com 

exceção dos buggys cadastrados pela Prefeitura. 

 

 

Mais recentemente, como resultado da expansão urbana (e turística) no sentido 

norte, tem-se identificado a introdução desta mesma atividade na região do 

supralitoral, também, na praia de Muro Alto. Nesta área, pelo tipo de uso que se 

estabeleceu, ou seja, os grandes empreendimentos hoteleiros que ocupam grandes 

extensões de terra, são poucos os trechos de litoral onde se tornam possível o uso 

por parte de turistas que não estejam hospedados nestes empreendimentos. Na foto 

abaixo, pode-se perceber o contraste entre o trecho de praia utilizado pelos 

ambulantes e destes empreendimentos hoteleiros. 

 

 

 

Foto 10 – Comércio informal no Pontal de 
Maracaípe. Fonte: www.cprh.pe.gov.br 

Foto 11 – Comércio informal no Pontal de 
Maracaípe. Fonte: www.cprh.pe.gov.br 
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Foto 12 – Comércio informal na praia de Muro Alto. Foto da autora, 2004. 
 

Um dos maiores fatores de atração turística e de diferencial de Porto de Galinhas 

em relação às demais praias do litoral pernambucano, são as belezas naturais. Um 

destes atrativos são os enclaves, constituídos pelos recifes de corais, que emergem 

na maré baixa formando piscinas naturais, para as quais aflui, regularmente, um 

grande número de pessoas e embarcações. 

 

Até bem pouco tempo, não existia uma legislação local que regulasse a visitação 

deste ecossistema tão frágil. O resultado deste uso “descontrolado” pode ser 

identificado nos próprios recifes, através de simples observação direta, quando 

podem ser notadas grandes áreas degradadas em função do “pisoteio”. Abaixo 

Foto 13 – Embarcações nas piscinas naturais. 
Foto da autora, 2004. 

Foto 14 – Fluxo de turistas nas piscinas naturais. 
Foto da autora, 2004. 
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pode-se perceber a diferença entre uma área que ainda representa um certo grau de 

preservação e outra não preservada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15 – Piscinas naturais. Foto da autora, 2004. 
 

Numa tentativa de frear a depredação deste ecossistema, o que poderia ameaçar 

um dos maiores atrativos da área, foram realizadas algumas ações que 

promovessem um uso controlado, como a limitação através de cordas de áreas com 

acesso proibido, limite do número de jangadas cadastradas pela Prefeitura para a 

realização do transporte e do número de turistas a serem transportados em cada 

viagem. 

Outro aspecto identificado a partir da expansão imobiliária foi a devastação de 

remanescentes das matas de restinga, para que se pudesse expandir as fronteiras 

da ocupação urbana, seja pelos empreendimentos hoteleiros, seja por novos 

loteamentos. Como medida compensatória têm sido elaborados projetos de 

recuperação e reflorestamento de áreas devastadas, a exemplo da mata de Muro 

Alto. 
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Foto 16 – Cartaz referente ao Projeto de Recuperação da mata de Muro Alto. Foto da autora, 2004. 
 

No loteamento Recanto Porto de Galinhas I, o qual tinha projeto inovador para a 

época em que foi implantado, associa-se aos problemas acima descritos, a invasão 

de trecho das áreas destinadas à área verde, reduzindo a área de uso público. As 

praças previstas no centro das quadras não tiveram o uso para o qual foram 

planejadas, encontrando-se em estado de abandono. Elas têm sido destinadas, 

principalmente, para estacionamento dos automóveis dos proprietários das casas de 

veraneio e depósito de entulhos. 

 

 

Foto 17 – Ruas não pavimentadas e “praça” 
em estado de abandono no loteamento 

Recanto I. Foto da autora, 2004. 

Foto 18 – Ruas não pavimentadas e “praça” 
em estado de abandono no loteamento 

Recanto I. Foto da autora, 2004. 
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5.4.2. Facilidades 

 

De uma forma geral, a maior parte do parcelamento do solo na área em estudo 

ocorreu antes da implantação da lei federal 6.766/79, ou seja, a expansão urbana 

ocorreu em Porto de Galinhas sem que houvesse instrumentos que determinassem 

requisitos urbanísticos e ambientais a serem atendidos, como a preexistência de 

infra-estrutura básica que atendesse a essa nova demanda, nem tampouco um 

controle urbano local da ocupação destas áreas. 

A criação desta infra-estrutura ocorreu posterior a este processo de implantação e 

consolidação da ocupação urbana, como resposta a demanda destes novos 

usuários constituídos pelos veranistas, mas principalmente pelo setor hoteleiro que 

começou a expandir-se na região a partir de meados da década de 1980. 

Atualmente, esta infra-estrutura ainda é precária e insuficiente: o abastecimento de 

água é deficiente; falta saneamento (redes de esgoto e de drenagem de águas 

pluviais); a coleta de lixo é insuficiente na alta estação e os resíduos são dispostos 

de forma inadequada, em “lixão”; há uma falta de conservação e de limpeza da 

maior parte dos atrativos turísticos, como cachoeiras e praias; e poluição das praias 

e estuários por esgoto doméstico, sobretudo em Porto de Galinhas e no rio 

Maracaípe. 
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Foto 19 – Disposição inadequada do lixo em 
Porto de Galinhas. Foto da autora, 2004. 

Foto 20 – Disposição inadequada do lixo em Porto 
de Galinhas. Foto da autora, 2004.  

Com o objetivo de reverter essa situação e atrair investimentos (preferencialmente 

internacionais) para as novas áreas de expansão da atividade turística, 

investimentos em infra-estrutura têm sido realizados através de parcerias entre os 

governos estadual e municipal, a exemplo do Projeto de Requalificação Urbana de 

Porto de Galinhas, o qual inclui a urbanização das orlas das praias de Porto de 

Galinhas e Maracaípe, elaborado pela SEDUPE, e o Projeto Alvorada.  

 
 

O modo como esses investimentos têm sido empregados tem levantado uma série 

de questionamentos por parte da comunidade, representados pelas associações de 

classe. Os conflitos surgidos têm origem nos interesses divergentes dos setores 

público e privado. 

Foto 21 – Obras de infra-estrutura no centro de 
Porto de Galinhas. Foto da autora, 2004. 

Foto 22 – Obras de infra-estrutura no centro de 
Porto de Galinhas. Foto da autora, 2004. 
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O sistema viário também apresenta deficiências em algumas áreas, com a 

precariedade dos acessos viários a alguns atrativos e pólos turísticos, e falta de 

estacionamento nos pólos turísticos, tornando o trânsito caótico em fins de semana 

e feriado. Esta carência é maior no núcleo central de Porto de Galinhas, por ser esta 

a área de maior fluxo de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 23 – Estrada para Maracaípe. Foto da autora, 2004. 
 

Com relação à oferta de serviços públicos identifica-se a insuficiência, e em alguns 

casos, a ausência, de equipamentos comunitários como escolas, creches, postos de 

saúde, equipamentos para lazer da comunidade local, como praças, áreas para 

prática de esporte, além de equipamentos para infra-estrutura turística, como postos 

salva-vidas. 

Esta carência pode ser observada na análise do Inventário do Potencial Turístico do 

Município de Ipojuca: no município existem apenas 20 estabelecimentos destinados 

à infra-estrutura de apoio turístico, dos quais, apenas 6 (30%) localizam-se na área 

em estudo, concentrados no núcleo central de Porto de Galinhas, como se pode 

observar na tabela abaixo: 
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Tabela 5 – Distribuição dos equipamentos de infra-estrutura de apoio Turístico de Ipojuca 

Porto de Galinhas e adjacências 
Classificação Porto de 

Galinhas Merepe Maracaí-
pe Cupe Muro 

Alto 

Demais 
áreas Total 

Correios 1 - - - - 2 3 

Segurança - 1 - - - 3 4 

Jornais - 1 - - - 1 2 

Postos telefônicos - - - - - 2 2 

Salvamento 
marítimo/fluvial/aéreo 1 - - - - - 1 

Terminal rodoviário 1 - - - - 2 3 

Sistema médico-
hospitalar - 1 - - - 4 5 

Total 3 3 0 0 0 14 20 

Fonte: Inventário do Potencial Turístico de Ipojuca, 2003. 
 

 

5.4.3. Permeabilidade 

 

Outra questão identificada é a limitação dos acessos à praia, com a obstrução, 

parcial ou total, em alguns trechos, além da falta de acessibilidade e legibilidade por 

parte dos turistas, e a ausência de permeabilidade. 

Na área central de Porto de Galinhas essa questão apresenta-se de forma mais 

acentuada, até em razão da alta densidade construtiva e do maior fluxo de pessoas 

e automóveis. Neste trecho, que compreende uma faixa de aproximadamente 800m 

de litoral, existem apenas três acessos: na Praça das Piscinas Naturais, na Praça do 

Artesanato e na Rua Manoel Uchoa, além do acesso criado por um centro comercial. 
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Em Muro Alto, esta questão dos acessos tem como fator decisivo o tipo de uso 

predominante, ou seja, os grandes empreendimentos hoteleiros, que além do 

acesso, limitam a área de usufruto dos visitantes em geral. Além disto, há proibição 

do acesso para automóveis de passeio, em direção à praia da Gamboa, exceto para 

os buggys cadastrados pela Prefeitura. 

 

 

 

Foto 24 – Acesso à praia em Porto de 
Galinhas. Foto da autora, 2004. 

Foto 25 – Acesso à praia em Porto de 
Galinhas. Foto da autora, 2004. 

Foto 26 – Acesso à praia por um centro 
comercial, em Porto de Galinhas. 

Foto da autora, 2004. 

Foto 27 – Acesso à praia por um centro 
comercial, em Porto de Galinhas. 

Foto da autora, 2004. 
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Em Porto de Galinhas, além da importância ecológica, o equilíbrio do meio ambiente 

torna-se ainda mais imprescindível em razão da sobrevivência da própria atividade 

turística. No zoneamento elaborado pelo Plano de Regulamentação da Orla foram 

definidas três zonas de proteção ambiental (ZPA), correspondendo a RPPN do Sítio 

Nossa Senhora dos Oiteiros, e outros dois trechos localizados na praia do Cupe e 

entre as praias de Muro Alto e Gamboa. Nestas ZPA ficam proibidas construções, e 

fica a cargo dos órgãos competentes o monitoramento contra desmatamento e 

aterro. 

Além destas ZPA, foram definidas duas zonas de amenização ambiental (ZAA), uma 

localizada em Muro Alto (em frente a Mata de Gamboa) e outra, correspondendo a 

área dos alagados do Merepe. A ZAA caracteriza-se por ser uma área especial com 

uso sujeito a anuência dos órgãos ambientais (IBAMA e CPRH), estímulo a 

empreendimento de lazer e recuperação e manutenção da drenagem natural e baixa 

densidade. 

Alguns usos tornam-se conflitantes em razão de sua natureza, a exemplo do que 

ocorre na praia de Muro Alto, onde placas sinalizam área de desova de tartarugas 

Foto 28 – Acesso à praia em Muro Alto. 
Foto da autora, 2004. 

Foto 29 – Proibição do acesso à praia de 
Gamboa. Foto da autora, 2004. 
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marinhas, proibindo o fluxo de automóveis na faixa de praia, embora exista certo 

fluxo de pessoas, com a ocorrência de comércio informal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 30 – Placa sinalizando área de desova de tartarugas marinhas na praia de Muro Alto. 
Foto da autora, 2004. 

 
Esta mesma sinalização existe na praia de Merepe, embora em péssimo estado de 

conservação. O fluxo de pessoas é menos intenso nesta área, cuja ocupação é de 

média densidade e o padrão construtivo das residências é de médio a grande porte, 

além de pousadas com maior estrutura receptiva em comparação com as existentes 

no núcleo central de Porto de Galinhas e em Maracaípe, assinalando a tendência a 

elitização nesta direção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 31 – Placa sinalizando área de desova de tartarugas marinhas na praia de Merepe. 
Foto da autora, 2004. 
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Várias ações têm sido tomadas no sentido de reverter ou minimizar os efeitos 

nocivos da ação antrópica, sob a forma da urbanização desordenada e sem o devido 

controle urbano e ambiental. Novos instrumentos foram criados, principalmente na 

última década em função da expansão da atividade turística, conferindo ao destino 

maior visibilidade nacional, através da criação de legislação local, além de projetos 

criados para preservação de ambientes mais suscetíveis aos impactos, como a 

limitação ao acesso de veículos ao Pontal de Maracaípe. 

Um outro exemplo é o Projeto Hippocampus, no Pontal de Maracaípe, criado para o 

monitoramento da população de cavalos marinhos, ameaçada pela utilização de 

equipamentos marítimos motorizados, do uso indiscriminado de agro-químicos no 

cultivo da cana-de-açúcar e da expansão do turismo que vem causando degradação 

dos ecossistemas locais, e conseqüentemente, desequilíbrios na dinâmica das 

populações das espécies da fauna e flora, principalmente porque a infra-estrutura 

local não acompanhou a demanda de turistas e visitantes. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  66  ––  CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 

Nas últimas três décadas, a área de Porto de Galinhas e adjacências, 

compreendendo as Praias de Maracaípe, Cupe e Muro Alto, foi alvo de profundas 

transformações no modo de uso e ocupação do solo. Neste período, a área antes 

ocupada por fazendas de cocos e vilas de pescadores foi alvo da expansão urbana, 

comum às demais praias do litoral pernambucano, com a implantação e 

consolidação dos loteamentos, em princípio destinados ao veraneio e às segundas 

residências. 

Este processo de implantação e consolidação se iniciou de forma concentrada no 

núcleo central de Porto de Galinhas, onde antes existia uma vila de pescadores. No 

entanto, a área que seria destinada a “praia de banho”, transformou-se em destino 

turístico, com a visibilidade adquirida a partir da década de 90. Desta forma, Porto 

de Galinhas transformou-se em destino turístico, inicialmente, local, e posteriormente 

nacional, além de receber um fluxo considerável de turistas provenientes de outras 

partes do mundo, principalmente de Portugal. 

Neste contexto, a presente pesquisa visou identificar e caracterizar as alterações no 

uso e ocupação do solo urbano em Porto de Galinhas, decorrentes da expansão da 

atividade turística, relacionando-as aos problemas ambientais ali percebidos 

atualmente. 

Para tanto, caracterizou-se o padrão de uso e ocupação do solo na área em estudo, 

descrevendo seu processo de evolução. Nessa caracterização, percebe-se, como 

apresentado no Capítulo 5, que a formação da atual mancha urbana de Porto de 

Galinhas teve origem com a implantação de 8 loteamentos, em Porto de Galinhas e 
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Maracaípe, num período de apenas 3 anos, anterior a Lei Federal 6.766/79, ou seja, 

sem que houvesse um instrumento que previsse os requisitos urbanísticos e 

ambientais necessários. 

Essa expansão urbana ocorreu a partir de três focos, mesmo que em intensidades 

diferentes, coincidindo com os assentamentos humanos já existentes: Porto de 

Galinhas e Maracaípe (entre os anos de 1975 e 1983) e Cupe (1985 e 1999). Ou 

seja, o processo de ocupação urbana ocorreu de forma rápida, concentrada, e sem 

que houvesse instrumentos de ordenamento urbano e a infra-estrutura adequada 

para atender a essa nova demanda. 

Até a década de 90, praticamente não se identificou a ação efetiva do poder público 

municipal no acompanhamento do processo de urbanização da área, o que sinaliza 

para o fato de que o início e a consolidação da expansão urbana ocorreu sem o 

efetivo controle urbano municipal: o processo de licenciamento das construções só 

passou a ser registrado e efetivamente acompanhado a partir do ano de 1992, 

período em que a expansão da atividade turística estava entrando na terceira fase, 

correspondente a expansão do setor de hospedagem (principalmente as pousadas, 

albergues e privês, em Porto de Galinhas, Maracaípe e Cupe, e hotéis em Cupe e, 

mais recentemente, em Muro Alto) e transformação da localidade em destino 

turístico. 

Este fato contribui também para a informalidade, uma das características da 

ocupação urbana, sinalizada pelo número de habite-se: apenas 48% das licenças 

identificadas durante a pesquisa de campo, tiveram seu processo de aprovação 

concluído, com a apresentação de habite-se. 

Esta informalidade é mais evidente em Maracaípe, com áreas de ocupação informal 

e de aterro de mangue. Também em Porto de Galinhas é possível identificar essas 
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ocupações em áreas mais periféricas, para onde foram transferidos os moradores 

locais quando da implantação dos primeiros loteamentos. 

A informalidade não é privilégio das invasões. Também nos loteamentos ela é 

percebida: daqueles implantados após a lei federal de parcelamento do solo, apenas 

um encontra-se em situação regular, ou seja, passou por todas as etapas 

necessárias para a aprovação, o qual incluí o licenciamento ambiental. Em Cupe, 

todos os loteamentos são irregulares. Em Porto de Galinhas, aqueles que foram 

implantados após esta lei são irregulares e em Maracaípe, clandestinos. 

A mais nova área de expansão urbana está sendo consolidada a partir dos 

loteamentos desmembrados da propriedade da Ilha do Álvaro, classificada pela 

Planta Diretora Municipal e pelo Plano de Regulamentação da Orla do Município de 

Ipojuca (Lei nº 1286/2001), como Zona de Expansão Urbana (ZEU), a qual avança 

sobre algumas áreas definidas pelo GERCO/CPRH como Zona de Proteção 

Ambiental Estuarina (ZPAE). Estes zoneamentos confirmaram tendências 

identificadas e usos já consolidados. 

Em seguida, procurou-se caracterizar o processo de expansão da atividade turística, 

representado pelo fenômeno da “urbanização turística”. Apurou-se que, embora as 

belezas naturais em Porto de Galinhas tenham sempre atraído a atenção dos 

primeiros veranistas (senhores de engenho das proximidades e visitantes), pode-se 

dizer que o turismo em Porto de Galinhas iniciou-se de forma embrionária através, 

principalmente, da prática do camping. 

O veraneio consolidou-se com a implantação dos primeiros loteamentos, cuja 

ocupação teve início no final da década de 70 e ao longo da década de 80, 

correspondendo à segunda fase da evolução urbana. 
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Os primeiros hotéis apareceram em meados da década de 80. Mas a expansão da 

atividade de hospedagem (representado não apenas pelos hotéis, mas também 

pelas pousadas) ocorreu a partir da década de 90, acompanhados pela expansão do 

número de estabelecimentos de alimentação e entretenimento, atraídos pela maior 

visibilidade da localidade enquanto destino turístico. 

Alguns dos fatores relevantes que contribuíram para esta maior visibilidade foram a 

criação da AHPG, em 1992, e a divulgação e venda do destino turístico “Porto de 

Galinhas”. Esses fatos deram início à terceira fase da evolução urbana, como 

indicado na metodologia (Capítulo 3). Nesta fase, a expansão urbana passa a 

ocorrer com maior intensidade do que nas fases anteriores. 

Para tal entendimento, foi fundamental a análise de como ocorreu a implantação dos 

meios de hospedagem, considerado fator essencial para a redefinição do uso e 

ocupação do solo e sinalizando a mudança do perfil de praia de veraneio para 

destino turístico. 

As pousadas, albergues e privês concentraram-se principalmente em Porto de 

Galinhas e Maracaípe. A partir do núcleo central de Porto de Galinhas, em direção 

as praias de Cupe e Muro Alto, os estabelecimentos de hospedagem apresentam 

padrões mais altos de acabamento construtivo. Em Muro Alto, identificou-se o mais 

novo uso que está sendo consolidado na região, o qual corresponde aos grandes 

empreendimentos hoteleiros. 

Os estabelecimentos de alimentação e entretenimento localizam-se principalmente 

no centro e na beira mar de Porto de Galinhas e em Maracaípe. A identificação dos 

usos e atividades mais freqüentes sinaliza que nem sempre a expansão dos 

equipamentos turísticos ocorreu de modo formal, principalmente em Maracaípe. Este 



Turismo em cidades litorâneas e seus impactos ambientais urbanos             Considerações Finais 

 

160

fato pôde ser comprovado a partir da análise comparativa entre os usos identificados 

a partir das licenças de construção e do inventário turístico. 

Finalmente, procurou-se identificar os impactos ambientais nas estruturas urbanas 

locais que estariam relacionados às alterações no padrão de uso e ocupação do 

solo, estabelecendo as relações entre as variáveis: uso e ocupação do solo em 

função da expansão da atividade turística e problemas ambientais urbanos atuais. 

Como qualquer ação antrópica sobre o meio ambiente, as transformações que 

ocorreram em Porto de Galinhas trouxeram uma grande diversificação econômica, 

ampliando o acesso dos moradores locais a determinados bens e serviços públicos. 

Entretanto, apesar desses benefícios, a pressão antrópica sobre a área também 

trouxe alterações no meio ambiente. 

Descobriu-se que os principais problemas ambientais em Porto de Galinhas 

surgiram desde os primeiros momentos da expansão urbana, principalmente pela 

falta de infra-estrutura e pelo aumento do fluxo de turistas e visitantes, sem que 

houvesse uma preocupação com a capacidade de carga dos sistemas urbanos. Isto 

significa que a localidade não estava preparada para receber este grande fluxo de 

pessoas e a decorrente circulação de veículos de passeio e ônibus.  

A pesquisa apresentou evidências que demonstram uma forte associação entre as 

alterações no uso e ocupação do solo e os problemas ambientais identificados na 

área, embora não se possa falar de uma relação de causa e efeito, por ser difícil 

isolar as inúmeras variáveis que incidem sobre os territórios, permitindo estabelecer 

um único fator responsável pela construção do atual quadro identificado na área. 

Os efeitos dessas mudanças, inclusive os problemas ambientais, nem sempre 

ocorrem com a mesma intensidade no espaço físico ou no tempo, não tendo 
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crescido com a mesma proporcionalidade, pois dependem de outros fatores que 

também a influenciam. Os problemas ambientais se tornam ainda mais evidentes à 

medida que a expansão da atividade turística impulsiona novas alterações no uso e 

ocupação do solo. 

A medida em que Porto de Galinhas ganhou maior visibilidade enquanto destino 

turístico, a cada temporada tem crescido o número de turistas e visitantes em busca 

dos atrativos, principalmente daqueles ligados às “belezas naturais”. Este fato 

contribui para uma maior preocupação em dotar a localidade de equipamentos e 

infra-estrutura receptiva. Isto pode ser evidenciado pelo crescimento nos 

investimentos públicos e privados na região. 

Por outro lado, a análise dos dados comprovou o que já se conhecia empiricamente: 

a deficiência (e em alguns casos, ausência) do controle do poder público e ambiental 

desta expansão urbana trouxe consigo problemas ambientais, como desmatamentos 

e aterros, e a conseqüente alteração na paisagem e morfologia do sítio. 

A valorização de áreas mais próximas à beira-mar fez com que a população local 

ocupasse áreas mais periféricas, dando origem a ocupações informais, em sua 

maioria em locais ambientalmente suscetíveis, com aterros em áreas de mangue. 

A partir da década de 90, a expansão da atividade turística entrou em uma nova 

fase, com a expansão da atividade hoteleira e a venda do destino a nível nacional e 

internacional. Entretanto, questionamentos acerca da direção que a atividade deve 

seguir nos próximos anos têm sido feitos, bem como acerca da capacidade de carga 

(ainda não mensurada), ou seja, a capacidade de absorver a presença de turistas e 

novos equipamentos a serem instalados. 
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A alteração na dinâmica sócio-espacial em função da introdução da atividade 

turística e da atração cada vez maior de visitantes, aumentando o fluxo da 

população flutuante, contribuiu para que ocorressem conflitos de usos, tanto nos 

espaços privados (habitação, comércio, serviço, indústria), como nos espaços 

públicos (ruas, praças, faixa litorânea, áreas livres em geral). 

Porto de Galinhas sintetiza as contradições do turismo, apontado muitas vezes, 

como a estratégia mais viável para a promoção do desenvolvimento local e regional. 

Ao mesmo tempo em que diversificou a economia local, promoveu uma maior 

atração de renda para o município e para parte da população, também despertou a 

atenção para os problemas ambientais resultantes da expansão urbana. 

A transformação de Porto de Galinhas de praia de veraneio a destino turístico atraiu 

diversos interesses, muitas vezes conflitantes, públicos (governos estadual e 

municipal) e privados (representantes do trade turístico, hoteleiro, comerciantes, 

ambulantes, jangadeiros, entre outros, ou seja, todos aqueles que dependem, direta 

e indiretamente, do turismo), além dos veranistas e da população nativa. 

Por outro lado, a atração de investimentos e novos empreendimentos, por si só, não 

bastam para a promoção do desenvolvimento sustentável, que se baseia não 

apenas no crescimento econômico, mas também na eqüidade social e prudência 

ecológica. Neste sentido, Coelho (2001; p.39) afirma que: 

Quando o crescimento urbano não é acompanhado por aumento e 
distribuição eqüitativa dos investimentos em infra-estrutura e 
democratização do acesso aos serviços urbanos, as desigualdades 
sócio-espaciais são geradas ou acentuadas. 
 

O desenvolvimento prevê melhoria da qualidade de vida, assim, os benefícios 

advindos da expansão da atividade turística devem propiciar primordialmente uma 

distribuição mais eqüitativa da renda. 
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As alterações no uso e ocupação do solo, sem planejamento urbano e controle, 

estão claramente associados a problemas ambientais sérios, até podendo prejudicar 

os próprios elementos ambientais que geraram ou contribuíram para a expansão da 

atividade turística, mostrando deseconomias para toda a população, além da perda 

de elementos insubstituíveis para o homem. Isso demonstra que há um elemento de 

irracionalidade e de insustentabilidade na atividade turística na região de Porto de 

Galinhas. 
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AANNEEXXOO  AA  ––  LLootteeaammeennttooss  nnoo  MMuunniiccííppiioo  ddee  IIppoojjuuccaa  

 

Loteamentos Localização Classificação Fidem PMI CPRH 

Recanto Porto de Galinhas I Porto de Galinhas - Cinco-Carvalheira 
Incorporações Existente   24/3/1977 1183/03 

Recanto Porto de Galinhas II Porto de Galinhas - Cinco-Carvalheira 
Incorporações Existente   25/3/1977   

Recanto Porto de Galinhas III Porto de Galinhas - Cinco-Carvalheira 
Incorporações Irregular   19/5/1983   

Merepe I Porto de Galinhas - Desmembrado da Fazenda 
Merepe Existente   22/9/1975 5055/99 

7061/03 

Merepe II Porto de Galinhas - Desmembrado da Fazenda 
Merepe Existente   22/3/1977   

Merepe III Porto de Galinhas - Desmembrado da Fazenda 
Merepe Existente   24/3/1977 1562/01 

Merepe IV Porto de Galinhas - Desmembrado da Fazenda 
Merepe Existente   22/3/1977   

Merepe V Porto de Galinhas - Desmembrado da Fazenda 
Merepe Existente   2/8/1978   

Baía de Maracaípe Maracaípe - Desmembrado da propriedade de 
Elpídio Arcebispo Chalaça Existente   18/1/1977   

Epitácio Chalaça Maracaípe Clandestinos       

Alfa Cupe - Fazenda Merepe área A2 - lote 9 Irregular   21/3/1991   

Enseada do Cupe Cupe - Fazenda Merepe área B2 (Maria do Carmo 
Brito Q. de Oliveira) Irregular 14/12/1994 14/12/1994   

Porto do Sol Cupe -Fazenda Merepe área A2 - lote 5 Irregular   3/2/1985 2582/01 
4802/03 
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Loteamentos Localização Classificação Fidem PMI CPRH 

Praia do Cupe I Cupe - Fazenda Merepe área A2 - gleba 3 Irregular   21/9/1994   

Praia do Cupe II Cupe - Fazenda Merepe área A2 - gleba 9 Irregular   21/9/1994 3918/99 
3541/03 

Privê Baía do Cupe Cupe (Ana Isabel Brito Antunes) Irregular 22/9/1999 22/9/1999 5211/99 

Porto Coqueiral I Porto de Galinhas - Fazenda Coqueiral, 
desmembrada da Ilha do Álvaro Regular 13/11/2000 17/1/2001

6426/00  
LI 1505/00 
27/12/2000 

5697/01 
6270/03 

Porto Coqueiral II Porto de Galinhas - Gleba B, Fazenda Coqueiral, 
desmembrada da Ilha do Álvaro Em implantação 29/05/2003 19/8/2003

3361/03  
LI 1057/03 
14/08/2003 

Porto Summer 
Porto de Galinhas - Gleba A, Fazenda Piaçava, 
desmembrada da Ilha do Álvaro (parcelamento 
urbano) 

Em implantação 23/07/2004 23/07/2004 LI 1025/04 
15/9/2004 

Santo Cristo Sede Irregular 29/2/2000 23/5/2000   
Antônio Dourado Neto Sede Irregular 1992 1992   
Francisco Alves de Souza Sede Irregular   15/9/1980   
Antônio Francisco de Lima Sede Clandestinos       
Santo Antônio Camela Existente       
Canoas N. S. do Ó Regular   26/4/1985   
Canoas II - Quadras N. S. do Ó Irregular 14/6/1985 14/6/1985   
Enseadinha Serrambi Não classificado       
Ponta de Serrambi Serrambi Não classificado       
Enseada de Serrambi Serrambi Existente   8/2/1979   
Marinas do Rio Aquirá Toquinho Existente   24/1/1977   
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AANNEEXXOO  BB  ––  LLiicceennççaass  ddee  CCoonnssttrruuççããoo  ee  HHaabbiittee--ssee  nnaa  áárreeaa  eemm  eessttuuddoo  

  

Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Porto de Galinhas 

Recanto Porto de Galinhas     7/1/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 L1 25/2/1988   6/8/2004 Resid. unifamiliar com 2 pavimentos, área const. 558,21m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 20 J 24/10/1989   24/10/1990 2ª via de Habite-se em 24/09/2004, área construída 69,70m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 A 10/1/1992   4/2/2000 Residência multifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
142,10m2, terreno 351,01m2 (jan/1992) 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 J-1 16/7/1992   12/1/1995 8 unidades habitacionais, duplex, no Condomínio Fernando 
Dantas Pereira II, com área construída total de 533,55m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 11 F    22/5/1992 2 residências com 54m2 cada 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 14 A2    30/12/1992 2 duplex, com área construída 117m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 N    26/3/1992 Residência unifamiliar, com área construída 79,50m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 J    3/11/1992 Residência unifamilar, com área construída 136,38m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 3 O    10/12/1992 Residência unifamilar, com área construída 76,20m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 22 C 1/2/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 10 F 24/3/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 H 29/3/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 D2 21/5/1993   23/3/1995   
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 C 30/7/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 C1 30/7/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 14 I 28/9/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 G 28/9/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 P 28/12/1993      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 1 2 12/2/1993   12/2/1993 Hotel Recanto. Aprovação de 180,40m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 A 8/10/1993   20/1/2000 Residência unifamiliar, área construída 228,17m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 D    2/7/1993 Residência unifamilar, com área construída 69m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 C    6/7/1993 Residência unifamilar, com área construída 84,34m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 R 12/1/1994   6/12/1995 Residência unifamilar, com área construída 69,98m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 N 25/4/1994   17/6/1998 Residência unifamiliar, área const. 47,25m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 N 11/7/1994   16/6/1998 Resid. unifam. c/ 2 pavtos, área const. 338m2, terreno 450m2 
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Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 J 15/7/1994   1/6/1999 Residência unifamiliar, área const. 128m2, terreno 342,03m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 4 F 15/9/1994   3/11/1995 Residência unifamilar, terreno 450m2, com área const. 175m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 D 1/3/1994      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 20 V 29/3/1994      

Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 P 27/4/1994   27/4/1994 Residência multifamiliar, área construída 114,58m2 + área de 
renovação da Licença de Construção 86,82m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 V 3/1/1995      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 P 7/3/1995   12/8/1998   
Recanto Porto de Galinhas I Pç 4 P 1/8/1995      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 B 6/9/1995   7/4/1998   
Recanto Porto de Galinhas I Pç 2/Q 1 L 20/12/1995   17/1/1996   
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 K 25/1/1995   9/12/1996 Resid. unifamiliar, com área construída 146m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 H 5/5/1995 26/4/1995 5/5/1995 Regularização / Resid. unifamiliar, com área const.99,75m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 A1 6/9/1995 20/6/1995 6/9/1995 Apesar de não obedecer ao afastamento frontal, a residência 
foi legalizada com área construída de 121,45m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 8 P 6/2/1996   21/11/1996 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, com área 
construída 185m2, terreno 450m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 V 20/11/1996    (Residência unifamiliar) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 H    25/11/1996 Resid. unifamiliar, com área const. 141,65m2, terreno 450m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 E 12/4/1996 11/4/1996 12/4/1996 Residência unifamiliar, com área construída 69,63m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 M1 6/12/1996 26/9/1996 6/12/1996 Legalização de residência unifamiliar, com área construída de 
102,64m2, concluída em julho/89, terreno 225m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 D 1/7/1996   25/11/1996 2 unid. Habit. duplex, c/ área const. 137,45m2, ter. 441,01m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 E1    26/11/1996   
Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 F 28/1/1997   3/9/1997 Construção de pavto sup. na unid. Habit. área const. 60,35m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 5 Q 28/1/1997      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 D 29/1/1997      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 K 25/4/1997      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 D 19/8/1997    renovação 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 P 5/5/1997    acréscimo (residência multifamiliar) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 C 9/5/1997 30/4/1997 9/5/1997 Legalização de proj. c/ área const. de 72m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 2 1 4/3/1998   21/9/2000 Pousada c/ 2 pavtos, área const. 844,50m2, terreno 1.341m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 14 F    19/3/1998 Albergue c/ 2 pavtos, área const. 362,93m2, terreno 650m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 O 23/3/1998   30/9/1998 Residência unifamiliar, área const. 94,08m2, terreno 441,02m2 
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Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 14 B2 30/12/1998   24/3/1999 Residência unifamiliar, área const. 193,78m2, terreno 225m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 G 29/5/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 E 4/6/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 20 U 24/7/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 22 I 7/8/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 O 30/11/1998      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 R1 3/12/1998      

Recanto Porto de Galinhas I Pç 1 C 29/10/1998   12/1/2000 Reforma com ampliação (108,07m2) de pousada com 2 
pavimentos, área construída 211,86m2, terreno 330m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 V 16/12/1998   2/3/2000 Reforma com amp., área const. 274,28m2, terreno 351,02m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 R 22/1/1999   22/1/1999 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
249,30m2, terreno 441,02m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 20 M 4/2/1999   23/2/2000 Residência unifamiliar, área const. 91,90m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 N4 12/3/1999    construção de piscina 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 O 13/9/1999    piscina (residência multifamiliar) 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 F 14/5/1999   13/9/1999 4 unidades habitacionais duplex, Bloco A, área construída 
235,57m2, terreno 441,01m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 G 13/9/1999   8/10/1999 4 unid. Habit. duplex, Bloco B, área const. 223,17m2, terreno 
441,01m2. A Licença refere-se aos blocos A (224,17m2) e B. 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 N 26/7/1999      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 5 E2 16/9/1999      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 10 L 1/10/1999      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 E 3/11/1999      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 V 8/12/1999    (Mirante Hotel Pousada) 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 H 3/1/2000   3/1/2000 Regularização de residência unifamiliar com 2 pavimentos, 
área construída 355,76m2, terreno 360m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 10 M 24/8/2000   24/8/2000 Regularização de residência unifamiliar, área construída 
217,13m2, terreno 450m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 I    18/5/2000 Regularização de residência unifamiliar, área construída 
67,80m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 8 I 28/1/2000   26/10/2000 Reforma / Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área 
construída 345m2, terreno 900m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 S 31/1/2000   22/11/2000 Pousada com 2 pavimentos, área construída 334,90m2, 
terreno 360m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 KA 14/6/2000    (Pousada - Estabelecimento comercial) 
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Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 Q 30/8/2000    Pousada 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 2 A1 28/9/2000    (Pousada Bangalo, Rua das Piscinas Naturais) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 O1 30/5/2000   30/5/2000 (Residência unifamiliar / modificação) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 9 área verde 25/7/2000    Banco 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 A 22/8/2000      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 L 29/8/2000      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 S 19/9/2000      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 22 F 19/9/2000      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 H 21/12/2000      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 8 L 16/2/2001    ampliação 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 P 20/3/2001      

Recanto Porto de Galinhas I Pç 13 B1 8/5/2001    Reforma c/ acréscimo (403,07m2) Pousada Quatro Estações, 
3 pavtos, área const. total 1.435,07m2, terreno 1.800m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 N 10/7/2001    Resid. multif. duplex, área const. 598,11m2, ter. 944,32m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 N 18/12/2001    Resid. unif. c/2 pavtos, área const. 181,24m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 L    26/1/2001 Residência unifamiliar, área construída 47,55m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 3 Q 8/5/2002    Acréscimo de residência unifamiliar (42,78m2), terreno 450m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 N 18/7/2002    Resid.multif. duplex área const. 598,11m2 ter. 944,32m2 (mod) 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 N1 22/7/2002   31/5/2004 Edif. de uso misto (Madereira e apartamentos com 5 unid.) c/ 
2 pavimentos, área construída 433,09m2, terreno 618,87m2 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 T 31/7/2002    Resid. unifamiliar, área construída 242,30m2, terreno 351m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 O 4/10/2002    Resid. unifamiliar c/ 2 pavtos área const. 185,32m2 ter. 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 I 21/10/2002    Resid. unifamiliar, área const. 208,29m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 1 1 11/9/2002   21/1/2003 (Reforma pousada) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 4 K1 30/4/2003      
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 KA 30/6/2003   3/8/2004 Pousada c/ 2 pavtos, área const. 655,09m2, ter. 900m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 KA 3/9/2003    (Pousada - Estabelecimento comercial / modificação) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 C    21/1/2003 Casa 2 "Porto de Gracinhas", área construída 134,61m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 15 C    21/1/2003 Casa 3 "Porto de Gracinhas", área construída 121,48m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 H 20/1/2004   9/7/2004 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 254,46m2, ter. 360m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 11 H 13/2/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 274,03m2, ter. 441,01m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 7 H    27/4/2004 Resid. unifamiliar, área construída 65,97m2, terreno 441,02m2 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 12 H 11/5/2004   11/5/2004 Regular. Resid. unif. área const. 156,30m2 proj. aprov. 1997 
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Recanto Porto de Galinhas I Pç 23 Q    22/4/2004 Pousada c/ 2 pavtos, área const. 966,80m2, ter. 900m2 (mod) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 M1       
Recanto Porto de Galinhas II D 19 9/3/1993      
Recanto Porto de Galinhas II E 17 20/5/1993      

Recanto Porto de Galinhas II A 14 6/8/1993   18/4/1995 Estabelecimento comercial, com 2 pavimentos, com área 
construída de 398,05m2. Rua da Esperança, nº 167. 

Recanto Porto de Galinhas II H 7    12/5/1993 Residência unifamilar, com área construída 356,66m2 
Recanto Porto de Galinhas II D 29    26/7/1993 Residência unifamilar, com área construída 104,40m2. 
Recanto Porto de Galinhas II E 40 2/8/1994   2/8/1994 Resid. unif. c/ 1 pav. Ter. 276,72m2 , área const. 149,72m2 
Recanto Porto de Galinhas II D 1 10/3/1995   10/3/1995   
Recanto Porto de Galinhas II C 13A 10/3/1995   21/11/1995   
Recanto Porto de Galinhas II D 35 21/3/1995      
Recanto Porto de Galinhas II C 14  3/3/1995 25/4/1995 Residência unifamiliar, com área construída 202m2 
Recanto Porto de Galinhas II C J-A    31/7/1995 regularização 
Recanto Porto de Galinhas II Q1 L  28/4/1995 9/8/1995 Residência unifamiliar, c/ área const. 190m2, terreno 450m2 
Recanto Porto de Galinhas II A 1 29/8/1997      
Recanto Porto de Galinhas II D 5 10/9/1997   10/9/1997   
Recanto Porto de Galinhas II B 6 30/9/1997    reforma 
Recanto Porto de Galinhas II E 10 6/11/1998    (Residência unifamiliar) 
Recanto Porto de Galinhas II B 7A 12/11/1998    reforma 
Recanto Porto de Galinhas II D 32 4/8/1999    Rua dos Navegantes 
Recanto Porto de Galinhas II E 34 26/10/2000      
Recanto Porto de Galinhas II F3 2    23/5/2000 Resid. unifamiliar, área construída 488m2, terreno 982,60m2 
Recanto Porto de Galinhas II     30/5/2001    Resid. sob à cob. galpão área const. 58,60m2, ter. 187,20m2 

Recanto Porto de Galinhas II B 15B 25/2/2002    
Licença para demolição de edificação e construção de 
edificação com 2 pavimentos e área construída 129,05m2, em 
terreno desmembrado do lote D5 (76,40m2) Fev/1997. 

Recanto Porto de Galinhas II D 14 12/2/2003      
Recanto Porto de Galinhas II D 16 14/10/2003      

Recanto Porto de Galinhas II E 27 20/3/2003   11/3/2003 Galeria de lojas, subsolo mais 2 pavtos, área const. 
500,05m2, terreno 234,93m2. Aprov. de ampliação (47,63m2). 

Recanto Porto de Galinhas II P1 1    21/1/2003 Salas comerciais com 2 pavimentos a beira mar, área 
construída 150,52m2, terreno 330m2 

Recanto Porto de Galinhas II E 10 7/8/2003   7/8/2003 (Residência unifamiliar / modificação) 
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Recanto Porto de Galinhas II E 10 26/4/2004    Const. de pav. Sup. (115,30m2) área const. total 212,41m2 
Recanto Porto de Galinhas II B 2 12/5/2004    Edif. uso misto área const. 265,47m2, terreno 78,50m2  
Recanto Porto de Galinhas III 3 C    7/7/1992 Resid. unifamiliar, c/ 2 pavtos, com área const. 132,50m2 
Recanto Porto de Galinhas III 7 II B 5/5/1993      
Recanto Porto de Galinhas III 7 II P 10/1/1994      
Recanto Porto de Galinhas III 11 E 4/2/1994      
Recanto Porto de Galinhas III 7 A 18/8/1994      
Recanto Porto de Galinhas III 3 O1 20/12/1994   22/10/1996   
Recanto Porto de Galinhas III 11-II E 3/2/1994    Residência unifamiliar, área construída 128m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas III 5 E1 24/8/1995   3/5/1996 Ref. resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 122,40m2 ter. 360m2 
Recanto Porto de Galinhas III 3 J1 2/2/1996      
Recanto Porto de Galinhas III 4 1G 9/10/1996      

Recanto Porto de Galinhas III 1 C 17/10/1996 17/10/1996 17/10/1996 Legalização de resid. unifamiliar, com área const. 108,35m2, 
concluída em dez/93. Habite-se de reforma com acréscimo. 

Recanto Porto de Galinhas III 3 1    22/10/1996 Residência unifamiliar, com área construída 103,27m2 
Recanto Porto de Galinhas III 2 H1 (G e H) 16/7/1998   4/8/1999 2 pavimentos, área construída 662,30m2, terreno 1.342,50m2 
Recanto Porto de Galinhas III 1 L 24/7/1998   29/7/1998 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 247,98m2, ter. 705,28m2 
Recanto Porto de Galinhas III 7 E1-A 16/12/1998   23/2/1999 Residência unifamiliar, área construída 357m2, terreno 720m2 
Recanto Porto de Galinhas III 1 A 11/8/1998      
Recanto Porto de Galinhas III 1 O 10/12/1998      
Recanto Porto de Galinhas III 4 D 23/2/1999      
Recanto Porto de Galinhas III 3 N1 25/2/1999      
Recanto Porto de Galinhas III 5 H1 25/8/1999      
Recanto Porto de Galinhas III 5 D 1/10/1999      
Recanto Porto de Galinhas III 8 E 13/10/1999      
Recanto Porto de Galinhas III 5 L 11/1/2000      
Recanto Porto de Galinhas III 7 G1 20/1/2000    aprovação projeto 
Recanto Porto de Galinhas III 4 B1 22/8/2000      
Recanto Porto de Galinhas III 3 E 26/9/2000      
Recanto Porto de Galinhas III 8 D 29/12/2000      

Recanto Porto de Galinhas III 1 C 18/4/2000   18/4/2000 Pousada a beira mar. Legalização do pavimento térreo 
(471,35m2) e construção do pavimento superior (280,35m2) 

Recanto Porto de Galinhas III 6 G1 12/7/2000   12/7/2000 Regular. Resid. unif. área const. 126m2, ter. 360m2, fev/92 
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Recanto Porto de Galinhas III 8 L 16/1/2001   16/1/2001 Resid. unifamiliar A, área construída 63m2, terreno 450m2 
Recanto Porto de Galinhas III 8 L 16/1/2001   16/1/2001 Resid. unifamiliar B, área construída 63m2, terreno 450m2 
Recanto Porto de Galinhas III 10-II B 20/6/2001    Resid. unifamiliar, área construída 106m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas III 5 F1 12/9/2001    8 unid. habitacionais duplex área const. 252m2 terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas III 1 H 21/1/2002   18/6/2004 Galeria de lojas com 2 pavimentos, área construída 265,08m2 
Recanto Porto de Galinhas III 6 D1-A    9/5/2002 Regular. 2 resid. unif. áreas const. 106,40m2 e 104m2 
Recanto Porto de Galinhas III 3 K 30/6/2003      
Recanto Porto de Galinhas III 2 E 3/9/2003      
Recanto Porto de Galinhas III 4 H 20/11/2003      
Recanto Porto de Galinhas III 5 G1 29/12/2003      
Recanto Porto de Galinhas III 15 C    21/1/2003   
Recanto Porto de Galinhas III 15 C    21/1/2003   
Recanto Porto de Galinhas III 1 H 14/8/2003    (Galeria de lojas / modificação) 
Recanto Porto de Galinhas III 3 J1 28/1/2004      
Recanto Porto de Galinhas III 3 S1 28/1/2004    Pousada, área construída 378m2, terreno 1.080m2 
Recanto Porto de Galinhas III 11-II D 18/6/2004   18/6/2004 Residência unifamiliar, área construída 128m2, terreno 360m2 
Recanto Porto de Galinhas III 7 D 23/6/2004    Resid. unifamiliar com 2 pavtos, área construída 264,60m2 

              
Porto Coqueiral 13 9 21/1/2003   17/10/2003   
Porto Coqueiral 13 9 21/1/2003      
Porto Coqueiral 10 2 10/2/2003   31/10/2003   
Porto Coqueiral 10 2 10/2/2003      
Porto Coqueiral 12 4 17/2/2004    Residência unifamiliar, área construída 147,67m2 
Porto Coqueiral 5 8 12/5/2004    Residência unifamiliar, área construída 39,50m2 

              
Merepe 

              
Merepe I E3 4 14/7/1982   13/1/1984 Residência unifamiliar, área construída 109m2, terreno 982m2 
Merepe I H3 3B 12/2/1993   7/5/1993 Residência unifamilar, com área construída 149,47m2 
Merepe I G3 1 16/9/1993   22/11/1994 Privê, com área construída 700m2 
Merepe I H3 2 30/11/1993      
Merepe I C1 2 12/7/1994      
Merepe I J3 2 19/10/1994   20/8/1996 7 unid. habitacionais no Conj. Residencial Village Costa 
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Dourada, c/ área const. total de 683,09m2 e terreno 982,60m2 

Merepe I E2 5 7/2/1995   2/7/1996 7 unidades habitacionais no Privê Veraneio, com área 
construída total 571,76m2 

Merepe I E2 5    13/7/1995 7 unidades habitacionais com 2 pavimentos em privê, com 
área construída total de 670,08m2, terreno 982,60m2 

Merepe I C4 4 28/12/1995      

Merepe I D2 2 2/5/1995 6/4/1995 2/5/1995 Infração ao Código de Obras Lei 846/84. Construção 
clandestina e irregular. Área construída 256,38m2 

Merepe I G1 2A 25/7/1996 25/7/1996 25/7/1996 Legal. resid. unif. c/ área const. 434,31m2 em ter. resultante 
do remembramento dos lotes 2 e 3 c/ área de 1.600m2 

Merepe I G3 3 4/7/1996   26/12/1996 9 resid. unifamiliares com área construída total de 434,12m2 

Merepe I G3 3    26/12/1996 9 unid. habitacionais c/ 2 pavimentos e dependência do 
zelador, com área const. total 168,95m2 e terreno 982,60m2 

Merepe I E2 3 11/12/1996      
Merepe I J2 2 25/4/1997      
Merepe I E1 1 8/5/1997   3/4/1998 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 414,75m2, terreno 800m2 
Merepe I D1 2    19/8/1997 Resid. unif. c/ 2 pavtos c/ área const. 335m2, terreno 800m2 
Merepe I I1 4 17/3/1998 26/2/1998 13/3/1998 Resid. unif. c/ 2 pavtos c/ área const. 518,49m2 ter. 650m2 
Merepe I G3 3 26/5/1998   22/6/1998 Acréscimo de unid. habitacional no pav. superior (31,28m2) 
Merepe I A1 2 11/9/1998   15/4/1998 (Residência unifamiliar) 
Merepe I A2 A1 8/4/1999   13/7/2001 Pousada, área construída 808,72m2 
Merepe I E2 1 14/5/1999   31/8/2000 (Pousada Pérola do Porto) 
Merepe I F2 1 21/7/1999    (Pousada) 
Merepe I F3 2 7/7/1999   23/5/2000   
Merepe I C4 4 24/9/1999      
Merepe I F2 1 23/9/1999    Reforma (pousada) 
Merepe I F 1    27/1/1999 Regular. Resid. unif. área const. 191,99m2, terreno 800m2 
Merepe I A1 2    5/4/1999 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 469,40m2 ter. 800m2 (mod) 
Merepe I H3 2 4/1/2000      
Merepe I F1 4 29/5/2000      
Merepe I C1 5 14/3/2000   14/3/2000 Regular. Resid. unif. 2pavtos área const. 303,72m2 ter. 800m2 
Merepe I C1 3A 12/6/2000    (Pousada Marambaia Ltda) 
Merepe I G2 1 17/7/2000    Pousada, área const. 335,46m2, ter.1.135,88m2 (ampliação) 
Merepe I E2 1 17/4/2001    reforma (Pousada Pérola do Porto) 
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Merepe I J2 1 5/6/2001   12/7/2002 Pousada 2 pavtos área const. 801m2 ter. 982m2 
Merepe I G3 3 31/1/2002    ampliação (Condomínio residencial) 
Merepe I E2 2 26/3/2002    (Restaurante) 
Merepe I G2 3A 11/4/2002    Hotel 
Merepe I I1 5 14/5/2002   15/4/2003 Resid. unifamiliar, área construída 288,53m2, terreno 800m2 
Merepe I E4 2 23/7/2002      
Merepe I 2I 3 10/8/2002    Resid. multifamiliar duplex, 6 unid. habitacionais, ter. 450m2 
Merepe I F2 1 4/10/2002    Ref. c/ acrésc. pousada área const. 497,33m2 ter. 982,60m2 

Merepe I E2 2 6/1/2003   6/1/2003 Regularização do dep. do Restaurante Spiaggia (Luciano do 
Valle), 2 pavtos, área const. 494,32m2, terreno 1.163,25m2 

Merepe I E2 2 25/9/2003   25/9/2003 (Restaurante / modificação) 
Merepe I D3 6 21/1/2003   21/1/2003 Ampl. Pousada (112m2) área const. 211,80m2 ter. 1.054,25m2 
Merepe I G2 1     Pousada (ampliação) 
Merepe I E4 2 23/4/2003   22/12/2003   
Merepe I I-3 2 28/4/2003      
Merepe I G2 3A 24/4/2003    (Hotel / modificação) 
Merepe I G2 1 3/5/2004    Ref. c/ ampl. pousada c/ 3 pavtos área const. total 970,03m2 
Merepe I D3 1B (1 e 2) 21/5/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos+mez. área const. 302,73m2 ter. 450m2 

Merepe I H3 1 17/6/2004    Condomínio residencial multifamiliar duplex, 4 unidades 
habitacionais, área construída 256m2, terreno 983m2 

Merepe I E3 2 12/11/2004   12/11/2004 Ref. c/ ampl. (93m2) área const. total 198m2 Planta 26/07/83 
Merepe I J       Cisterna 

Merepe II H1 17 26/2/1988   21/8/2000 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
184,13m2, terreno 450m2, nov/1987 

Merepe II F1 5 1/3/1988   9/5/2000 Residência unifamiliar, área construída 101,60m2, terreno 
450m2 (proj. de dez/1986) 

Merepe II C 9 21/5/1990   6/1/2004 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
296,34m2, terreno 450m2 (projeto de julho/1989) 

Merepe II J2 1 15/10/1992   5/12/1996 6 unidades habitacionais. 1 a 5, com área construída de 
87,72m2 cada, e 6 com área construída 84,92m2 

Merepe II C2 6    28/10/1992 2 blocos de apart. (A e B) duplex, com área construída 460m2 
Merepe II B 8    29/5/1992 Residência unifamiliar, com área construída 207,61m2 
Merepe II G2 6 4/5/1993      
Merepe II B2 1 30/6/1993   5/5/1995 Residência unifamiliar, com área construída 157,50m2 
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Merepe II I2 7 6/5/1994   6/5/1994 Residência unifamiliar, terreno 472,50m2, com 2 pavimentos 
Merepe II F1 9    18/8/1994 Residência unifamiliar, com 1 pav. área construída 190,53m2 
Merepe II H1 5 8/6/1994      
Merepe II H1 7 8/6/1994      
Merepe II D1 6A 1/11/1994      
Merepe II D1 6 18/8/1994   27/2/1996 8 unid. Habit. duplex privê c/ área const. 776,65m2 ter. 456m2 
Merepe II D1 9, 10 e 11 1/2/1995      
Merepe II H1 1 30/10/1995    (Pousada) 
Merepe II E1 9 20/11/1995      
Merepe II B1 7 31/5/1995   12/7/1996 Residência unifamiliar, com 2 pavtos e área construída 318m2 
Merepe II J 10A 20/11/1995    Hotel Solar Porto de Galinhas 
Merepe II G2 1A (1 a 6) 24/1/1996   31/3/1999 Hotel área const. 2.949,80m2, terreno 5.738,19m2 

Merepe II D1 3 1/4/1996 29/3/1996 1/4/1996

Legalização de residência unifamiliar, com área construída de 
193,82m2, concluída em janeiro/92, apesar de não obedecer 
ao Código de Obras com aberturas de vãos sem o devido 
afastamento lateral. Área construída 238,83m2, terreno 456m2 

Merepe II I2 11 14/5/1996   22/4/1998 Condomínio Porto Colonial. 5 unidades habitacionais duplex, 
área construída 425m2, terreno 472m2 

Merepe II H2 17 8/10/1996   5/11/1998 Condomínio Conjunto Merepe Colonial. 5 unidades 
habitacionais duplex, área construída 450m2, terreno 465m2 

Merepe II I2 8 11/6/1996   8/8/1996 Resid. unifamiliar. c/ 2 pavtos ter. 442m2, área const. 275m2 
Merepe II B 9 7/10/1996      
Merepe II G1 1A 15/9/1997    (Ampliação hotel) 
Merepe II I2 10 24/9/1997   24/9/1997   
Merepe II H1 9 1/10/1997   12/12/1997   
Merepe II H1 14 6/10/1997   22/5/1998   
Merepe II G 7A 11/12/1997   12/3/2001   
Merepe II C2 4 13/3/1998      
Merepe II B 7 27/3/1998      
Merepe II B 3 24/4/1998      
Merepe II V B 15/10/1998      
Merepe II B 6 27/3/1998   26/10/2000 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 279,56m2, terreno 660m2 
Merepe II H 8 22/5/1998   18/2/1999 Resid. unifamiliar, área construída 399,16m2, terreno 450m2 
Merepe II B 5 31/8/1998   26/10/2000 Resid. unifamiliar c/ 2 pavtos área const. 389,63m2 
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Merepe II I1 8    1/9/1998 Modif. planta c/ habite-se. Área de ref. 65,52m2, ter. 465m2 
Merepe II B1 6 8/1/1999   17/4/2001 4 unidades habitacionais duplex, área construída 315,35m2 
Merepe II I 7 24/2/1999   24/2/1999 Regular. Resid. unif. c/ 2pavtos área const. 231,67m2 
Merepe II F1 11 14/5/1999   14/5/2001 Regular. Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 288,15m2 
Merepe II G2 1, 3, 5 e 7 31/3/1999    (Ampliação hotel) 
Merepe II J 10A 2/8/1999    Hotel Solar Porto de Galinhas (renovação) 

Merepe II G1 e G2      22/9/1999 Construção de passarela / Aprovada construção da expansão 
do Hotel Armação do Porto (Massimo Pellitteri) 

Merepe II H e I   28/6/1999    Cisterna 
Merepe II A e B   5/7/1999    Cisterna 
Merepe II J e I   16/12/1999    Poço artesiano 
Merepe II II 6A 21/7/1999   14/3/2000   
Merepe II A2 1 26/7/1999      
Merepe II C 7 30/8/1999    Aprovação 
Merepe II H1 11 16/9/1999      
Merepe II F 5A 13/10/1999      
Merepe II H2 1A 12/1/2000      
Merepe II H 2 31/1/2000      
Merepe II C2 8A 3/2/2000   3/2/2000   
Merepe II IV 6, 7 e 8 14/4/2000      
Merepe II E1 10 3/5/2000    (renovado em 08/08/2001) 
Merepe II A 4 5/5/2000      
Merepe II E 1 5/5/2000      
Merepe II B1 5 10/5/2000      
Merepe II P2 10 27/7/2000   16/2/2001   
Merepe II H2 11 3/8/2000      
Merepe II IV 9 8/9/2000      
Merepe II II 6 e 7 26/10/2000    poço artesiano 
Merepe II E 4A 21/2/2000    Aprovação projeto (residência unifamiliar) 
Merepe II I 9 5/4/2000   10/4/2001 Residência unifamiliar, área construída 145,69m2 
Merepe II H 3A 31/10/2000   26/10/2001 Resid. unifamiliar, área construída 265,10m2, terreno 900m2 
Merepe II J 5 28/12/2000   20/8/2001 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 292,10m2 ter. 450m2 
Merepe II J 6 29/12/2000   9/8/2001 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 285,56m2 ter. 450m2 
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Merepe II I1 13 3/3/2000   16/8/2001 5 unid. habitacionais com área construída de 85,14m2 cada 
Merepe II H1 16 4/10/2000   12/3/2001 6 unid. Habit. duplex, área const. 57,02m2 (cada), ter.450m2 
Merepe II F1 3 22/8/2000   22/8/2000 196,66m2, 67,50m2. Legalizado em 08/01/1986 (457,50m2) 
Merepe II C2 8B 21/9/2000   21/9/2000 Regular. residência unifamiliar, área const. 120m2, ter. 270m2 
Merepe II G1 1A 4/10/2000    (Ampliação hotel) 
Merepe II J 3A 20/1/2001    aprovação projeto 
Merepe II F2 8 10/4/2001      
Merepe II H1 12A 9/5/2001      
Merepe II H1 2A 3/8/2001      
Merepe II 26 13    20/3/2001   
Merepe II II 4A 28/3/2001   28/1/2004 (residência multifamiliar/ modificação) 

Merepe II E 4A 18/4/2001   18/9/2001 Residência unifamiliar, área construída 526m2, terreno 
resultante do remembramento dos lotes 4 e 5 (900m2) 

Merepe II H1 1 4/5/2001   4/5/2001
Pousada com 2 pavimentos, área construída total 339,17m2, 
terreno 556,20m2. Regularização de piscina (22,08m3) e 
acréscimo com reforma interna (52,64m2) 

Merepe II I 1A 17/5/2001   30/11/2001 Habite-se do térreo (Pousada Ecoporto) 
Merepe II II 1A 30/7/2001    (Pousada) 
Merepe II C1 4 15/5/2001   15/5/2001 Regular. residência unifamiliar, área construída 39,06m2 
Merepe II A1 1A 27/8/2001    (Cond. horizontal multifamiliar c/ 8 casas, Rua projetada, s/nº) 
Merepe II F2 10    16/2/2001 Resid. multifamiliar, área construída 308,10m2, terreno 495m2 
Merepe II H1 1    16/4/2001 Edificação de uso misto, área construída 267,33m2 
Merepe II G2 6 e 8 15/1/2002    (Ampliação hotel) 
Merepe II J 3A 21/1/2003      
Merepe II B 3    23/9/2003   
Merepe II II 4A 28/1/2004    (residência multifamiliar/ modificação) 

Merepe II II 4A 26/4/2004    Reforma com acréscimo (17,50m2) de residência unifamiliar 
com 2 pavimentos (casa 1), área construída total 77,50m2 

Merepe II G2 6 e 8    12/3/2004 Bloco de apartamentos, área construída 455,89m2 
Merepe II B 9 Indeferido   Indeferida   
Merepe III 5A 16A    7/12/1992 8 residências unifamiliares, com área construída total 696m2 
Merepe III 6B 6 12/1/1993   18/7/1995 Residência unifamiliar, com área construída 98,60m2 
Merepe III 3A 9 26/2/1993   4/9/2001 área construída 88,50m2 
Merepe III 1D 10 25/3/1993   25/3/1993 Residência unifamilar, com área construída 102,60m2 
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Merepe III 4C 7 3/12/1993   25/9/1996 Resid. unifamiliar, c/ área const. 81,27m2, terreno 422,50m2 
Merepe III 4A 1B    21/5/1993 Residência unifamilar, com área construída 65,33m2 
Merepe III 6A 15A 2/3/1993   22/4/1993 24 resid. unifamiliares, com área construída total 1.296m2 
Merepe III 7A 15A 31/3/1993   13/7/1994 (Habite-se de algumas casas) 
Merepe III 7A 6 a 15 31/3/1993    (Condomínio residencial) 
Merepe III 7B 1 a 15 31/3/1993    (Condomínio residencial) 
Merepe III 7B 15A 31/3/1993    (Condomínio residencial) 

Merepe III 5A 9A    16/3/1993 Parque Veraneio Mar e Campo II. 6 residências unifamiliares, 
com área construída total 522m2 

Merepe III 5B 5 30/9/1993   19/9/1997   
Merepe III 3B 6 12/1/1994      
Merepe III 8A 1 17/6/1994      
Merepe III 2A 12 1/9/1994      
Merepe III 1B 12A 16/9/1994      
Merepe III 6B 11A 1/10/1994      
Merepe III 5B 11A 30/12/1994      
Merepe III 1A 4 2/2/1995      
Merepe III 2D 14B 13/11/1995      
Merepe III 4A 8 18/12/1995 9/11/1995 18/12/1995 Terreno 422,50m2. Área construída 167,54m2 
Merepe III 1A 16 18/3/1996      
Merepe III 1F 2 28/3/1996      
Merepe III 7A 2 2/7/1996   3/11/1997   
Merepe III 2A 4 22/10/1996      
Merepe III 2D 4A 4/11/1996      
Merepe III 7A 3 20/11/1996      
Merepe III 1E B10 30/12/1996      
Merepe III 1D 9 31/1/1997      
Merepe III 7A 2 25/7/1997      

Merepe III 6B 4A  22/7/1997 22/7/1997 Legalização de residência unifamiliar, com área construída de 
49,40m2, concluída em fevereiro/93, terreno 211,25m2 

Merepe III IE 12 29/5/1998   11/11/1999   
Merepe III 1A 1A 22/9/1998    Aprovação projeto 
Merepe III 2BB 2 18/12/1998      
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Merepe III 8B 3A 11/12/1998    Pousada 
Merepe III 6A 4 4/1/1999      
Merepe III 1B 2 10/3/1999   1/12/2000 terreno 422,50m2 
Merepe III 2C 14 19/3/1999      
Merepe III 2B 2 6/5/1999      
Merepe III 1D 11 2/6/1999      
Merepe III 7A 1 6/8/1999      
Merepe III 4B 13 13/9/1999      
Merepe III IC 31 23/11/1999      
Merepe III 3A 11 10/12/1999      
Merepe III 5A 1 27/4/1999   26/1/2000 Pousada c/ 2 pavtos, área const. 230,86m2, terreno 465,96m2 
Merepe III 7A 5 10/6/1999    (5 duplex) 
Merepe III 8A 3 2/8/1999   2/8/1999 Estabel. comercial, área const. 252,50m2, terreno 443,30m2 

Merepe III 3A 3 22/9/1999   22/9/1999 Regularização de residência unifamiliar com 2 pavimentos, 
área construída 205,30m2, terreno 463,06m2 

Merepe III 1E 6 21/10/1999   21/10/1999 Regularização de residência unifamiliar com 2 pavimentos, 
área construída 176,66m2, terreno 422,50m2 

Merepe III 8B 3A 27/10/1999   21/1/2001 Pousada (modificação) 
Merepe III 1E 12    11/11/1999 Resid. unifamiliar, área const. 110,14m2, terreno 422,50m2 
Merepe III 1E 1 11/1/2000      
Merepe III 1E 5 14/3/2000      
Merepe III 5B 14 20/3/2000      
Merepe III 4B 15 11/4/2000      
Merepe III 5B 6A 10/5/2000      
Merepe III 1B 11 30/5/2000      
Merepe III 4B 14 24/8/2000      
Merepe III 2C 13 9/11/2000   20/3/2001   
Merepe III 2C 6 21/11/2000      
Merepe III 6A 1 15/12/2000      
Merepe III 1E 12 2/3/2000    (Residência unifamiliar / modificação) 

Merepe III 1D 8 29/12/2000   29/12/2000 Regular. construção de uso misto c/ 2 pavtos (galeria 
comercial e residência), área const. 211,25m2, ter. 422,50m2 

Merepe III 4A A2 (2,3,4) 19/2/2001    (Aprovação projeto) 
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Merepe III 2A 9 4/4/2001      
Merepe III 3B 1A 9/5/2001    aprovação projeto 

Merepe III 5B 3A 4/4/2001   28/2/2002
Unidades habitacionais com 2 pavimentos de 7 a 12, área 
construída 56,14m2 (cada), terreno resultante de 
remembramento dos lotes 3 e 4 (845m2) 

Merepe III 4A 11A 24/4/2001   24/4/2001 Conj. Habit. unifamiliar c/ 2 pavtos, área const. 499m2, terreno 
resultante do remembramento dos lotes 11 e 17 (845m2) 

Merepe III 6B 7A 30/11/2001   20/3/2003 Unidades habitacionais duplex 4, 5, 9 e 10 de condomínio, 
área construída 67,70m2 (cada), terreno 1.267,50m2 

Merepe III 2G 13    20/3/2001 Resid. unifamiliar, área construída 59,85m2, terreno 422,50m2 
Merepe III 1A 13    3/5/2001 área construída 169,10m2 
Merepe III 6B 6 25/2/2002    (Residência unifamiliar / modificação) 
Merepe III 5B 2 22/3/2002      
Merepe III 2A 8 11/10/2002    Resid. unifamiliar, área construída 62,40m2, terreno 429m2 
Merepe III 3E 6    7/2/2002 Resid. unif. área const. 98,83m2 ter. 422,50m2 (licença antiga) 

Merepe III 4A 16 21/1/2003   21/1/2003 Regularização de residência unifamiliar, área construída 
162m2, terreno 422,50m2, projeto de março/1989 

Merepe III 1D 3 12/6/2003   25/8/2004 Legal. Resid. unifamiliar com 2 pavimentos, terreno 422,50m2 

Merepe III 8B 7A 20/3/2003   26/7/2004 Condomínio de casas duplex, 10 unidades habitacionais, área 
construída 67,70m2 (cada), terreno 1.267,50m2 

Merepe III 2BB 4 13/5/2003      
Merepe III 2D 12 6/10/2003   6/1/2004   
Merepe III 6A 4 6/10/2003      
Merepe III 2A 2 22/10/2003      
Merepe III 6B 15 4/11/2003   4/11/2003   
Merepe III 4B 6 18/11/2003   18/11/2003   
Merepe III 1E 9    18/12/2003   
Merepe III 3A 3 27/5/2003    (Residência unifamiliar / modificação) 
Merepe III 4B 12 14/1/2004    Templo religioso, área construída 257,29m2, terreno 422,50m2 
Merepe III 7A 2 12/3/2004   12/3/2004 Pousada, área construída 192,58m2 
Merepe III 5B 13 18/3/2004   18/3/2004 Pousada c/ 2 pavtos, área const. 104,39m2, terreno 442,62m2 
Merepe III 3D 6 22/6/2004   22/6/2004 Regular. Resid. unif. área const. 165m2, terreno 422,50m2 

Merepe III 4C 7 12/7/2004    Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
209,58m2, terreno 422,50m2 (ampliação) 
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Merepe III 1D 3    6/8/2004 Área construída 120,28m2 

Merepe III 1A 1A 30/9/2004    Aprovação de projeto de flat com lojas e serviços, semi-
enterrado, 3 pavimentos e mezanino 

Merepe IV L2 3 7/4/1993    (Residência unifamiliar) 
Merepe IV L2 10 30/9/1994   3/2/1997 Resid. unif. c/ 2 pavtos c/ área const. 165,60m2 terreno 450m2 
Merepe IV L2 3 19/6/1995    Projeto reforma c/ ampliação (residência unifamiliar) 
Merepe IV L2 15    9/8/1995 Residência unifamiliar, com área construída 131,07m2 
Merepe IV L2 9 17/9/1997   6/1/1998 Modificação 16/12/1997 
Merepe IV L2 3    29/5/1997 Residência unifamiliar, com área construída 192,50m2 (mod.) 
Merepe IV L2 6 e 7 27/4/1998      
Merepe IV L1 9 11/9/1998      
Merepe IV L1 6 10/11/1998      
Merepe IV L1 4 10/8/1999      
Merepe IV L2 2 27/12/1999   21/3/2000 Residência unifamiliar, área construída 71,91m2 
Merepe IV L2 9 27/7/2000      

Merepe IV L2 11 8/2/2002   8/2/2002 Regularização de residência unifamiliar com 2 pavimentos, 
área construída 259,12m2, terreno 488,08m2 

Merepe IV L1 10 26/7/2002    Centro de lojas com., área const. 121,64m2, ter. 811,22m2 

Merepe IV L1 IV 2/3/2004    Construção de pavimento superior de residência unifamiliar, 
área construída 114,65m2 (residência multifamiliar) 

Merepe V única 3A 13/5/1997    (Posto de Abastecimento) 

Merepe V única 7A 12/12/2000   23/8/2001 Galeria de lojas área const. 451,92m2 LC aprov. como resid. 
Terreno resultante do rememb. lotes 7 e 8 (1.600m2) 

Merepe V Única 9 12/12/2002   12/12/2002 (Academia de ginástica e lojas) 
            

Maracaípe 
            
Baía de Maracaípe E 2 27/1/1993      
Baía de Maracaípe A 2A 1/4/1993      
Baía de Maracaípe M 10 26/8/1994      
Baía de Maracaípe F 5 20/9/1994   28/12/1994 Resid. unif., com 2 pavimentos, área construída 129,72m2 
Baía de Maracaípe A 4    19/10/1994 Residência unifamiliar 
Baía de Maracaípe N 6 31/3/1995    (Residência unifamiliar) 
Baía de Maracaípe T 5 5/10/1995    (Pousada) 
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Baía de Maracaípe U 2 18/11/1996      

Baía de Maracaípe M 4 27/12/1996 11/11/1996 27/12/1996 Legalização de residência unifamiliar, com área construída de 
128,25m2, concluída em agosto/95 

Baía de Maracaípe N 2 9/4/1997   9/4/1997 Resid. unifamiliar, área construída 121,24m2, terreno 360m2 
Baía de Maracaípe F 3 17/12/1998      
Baía de Maracaípe T 3 11/5/1999      
Baía de Maracaípe B 6    8/6/1999 aprovação de projeto 

Baía de Maracaípe D 8 24/11/1999   11/10/2000 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
211,58m2, terreno 440m2 (Escritura 396m2) 

Baía de Maracaípe L 7A 15/4/2000   1/11/2000   
Baía de Maracaípe D 6 22/8/2000      

Baía de Maracaípe F 7 22/8/2000   22/8/2000 Regularização de resid. multifamiliar - 2 unid. habitacionais 
duplex, área construída 214,85m2, terreno 378m2, março/95 

Baía de Maracaípe T 5 20/11/2000   20/11/2000 Regularização de pousada com 2 pavimentos, área 
construída 111,28m2, terreno 410m2 

Baía de Maracaípe A 3 11/4/2001      
Baía de Maracaípe O 6 17/10/2001    Bistrô e 6 chalês, área construída 126,03m2, terreno 410m2 
Baía de Maracaípe K 1 3/9/2003      
Baía de Maracaípe N 6    3/2/2003 Residência unifamiliar, área construída 63,17m2 (modificação) 
Baía de Maracaípe D 7 22/3/2004   22/7/2004 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 229,40m2, terreno 387m2 
Terreno desmembrado da 
propr. Sr. Epitácio Chalaça 
na Praia de Maracaípe 

  2 10/10/1995   10/10/1995 Residência unifamilar, terreno 1.344m2, com área construída 
196,58m2 

            
Cupe e Muro Alto 

            
Alfa B 1 19/10/1994   16/3/1995 2 unid. Habit. terreno 450m2, com área const. total 172,98m2 
Alfa B 2 19/10/1994   16/3/1995 2 unid. Habit. terreno 450m2, com área const. total 172,98m2 
Alfa B 3 4/5/1995   2/2/1996 Resid. unif. com área construída 172,98m2, terreno 369m2 
Alfa B 4 4/5/1995   2/2/1996 Resid. unif. com área construída 172,98m2, terreno 369m2 
Alfa B 5 13/7/1995   2/2/1996 Resid. unif. com área construída 172,98m2, terreno 369m2 
Alfa B 6 13/7/1995   2/2/1996 Resid. unif. com área construída 172,98m2, terreno 369m2 
Alfa B 7 13/7/1995   2/2/1996 2 resid. unif. c/ área construída 172,98m2, terreno 450m2 
Alfa B 8 13/7/1995   2/2/1996 2 resid. unif. c/ área construída 172,98m2, terreno 450m2 
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Alfa C 1 23/7/1996   9/12/1996 2 unid. Habit. duplex c/ área const. de 199,20m2 ter. 369m2 
Alfa C 4 19/12/1996   24/12/1996 2 unid. Habit. duplex c/ área const. de 199,20m2 ter. 369m2 
Alfa C 3 19/12/1996   26/12/1996 2 unid. Habit. duplex c/ área const. de 199,20m2 ter. 369m2 
Alfa C 2 21/12/1996   19/12/1996 2 unid. Habit. duplex c/ área const. de 199,20m2 ter. 369m2 

Alfa D 7 e 8 17/3/1998   19/4/2000 Conj. Aconchego do Village, 4 unid. Habit. área const. 205m2, 
terreno 391,50m2 

Alfa E 5E 27/4/2000    aprovação projeto 
Alfa D 11 27/11/2000      
Alfa C 5A 7/8/2000    (Hotel com 50 unidades) 
Alfa D 8    28/12/2000 Conj. Alfa Colonial, 4 unid. Habit. área const. 247m2 
Alfa E 18E 10/1/2001   18/2/2002 3 unid. Habit. Conj. Resid.área const. 204,80m2, ter.364,67m2 
Alfa E 1E 20/3/2001   18/2/2002 4 unid. Habit. Conj. Resid. área const. 232m2, ter. 447,30m2 
Alfa E 4E 25/4/2002      
Alfa E 7A 12/2/2003   12/2/2003   
            
Porto do Sol L 5B    14/2/1992 Residência unifamiliar, área construída 65m2 
Porto do Sol J 5B    6/5/1992 Residência unifamilar, área construída 65m2 
Porto do Sol L 7A    22/5/1992 Residência unifamilar, área construída 65m2 
Porto do Sol L 7B    22/5/1992 Residência unifamilar, área construída 65m2 
Porto do Sol H 5    29/5/1992 Residência unifamiliar área const. 164m2 
Porto do Sol J 5A    25/8/1992 Residência unifamilar, área construída 65m2 
Porto do Sol L 6A    25/8/1992 Residência unifamilar, área construída 65m2 
Porto do Sol L 8A    2/10/1992 Residência unifamilar, área const. 75,75m2 
Porto do Sol L 8B    2/10/1992 Residência unifamilar, área const. 75,75m2 
Porto do Sol T 1    29/12/1992 Residência unifamilar, área construída 42m2 

Porto do Sol M 5 5/3/1993   5/3/1993
2 resid. Unif. c/ área const. 75,14m2 cada. Aprov. gestão 
passada as construções dos lotes 5A e B, 6A e B, 7A e B, 8A 
e B da Qd L. 2 casas nos lotes 5A e 5B(151,50m2) ter. 360m2 

Porto do Sol G 4 4/5/1993      
Porto do Sol H 8 16/6/1993      
Porto do Sol N 2A 6/8/1993      
Porto do Sol T 3    17/6/1993 Residência unifamilar área const. 149,71m2 
Porto do Sol T 4    17/6/1993 Residência unifamilar área const. 149,71m2 
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Porto do Sol N 4 8/8/1994   13/12/1994   
Porto do Sol S 3 7/11/1994   15/2/1996 4 unid. Habit. c/ área const. de 92,49m2 cada, terreno 375m2 

Porto do Sol S 4    17/9/1997 Reforma com ampliação de residência unifamiliar, com área 
construída total 134,79m2, terreno 375m2 

Porto do Sol A 10A 14/8/1998   14/8/1998 Hotel (ampliação) 
Porto do Sol M 8 27/8/1998    (residência multifamiliar) 

Porto do Sol J 10B 20/11/1998   19/4/2000 Conjunto Marupiara Colonial, 10 unidades habitacionais, área 
construída 647,50m2, terreno 893,30m2 

Porto do Sol M 6 24/3/1999   24/3/1999   
Porto do Sol F 1 10/11/1999      
Porto do Sol K 3 23/2/2000   23/2/2000 Legal. Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 95m2 terreno 360m2 
Porto do Sol I 6A 8/9/2000   8/9/2000 Regular. Resid. unifamiliar, área const. 213m2, terreno 894m2 
Porto do Sol K 5 9/5/2000   31/10/2000 2 unid. Habit. duplex área const. 167,50m2, terreno 360m2 
Porto do Sol A 2A 3/8/2000   29/5/2001 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 846,90m2, terreno 2.320m2 

Porto do Sol K 12A 2/5/2001    Pousada c/ 3 pavtos, área const. 494,87m2, terreno resultante 
do remembramento dos lotes 12 e 13 (735m2) 

Porto do Sol K 5 15/6/2001   20/6/2001 2 unidades habitacionais, área construída 167,50m2 
(renovação de licença de construção e habite-se) 

Porto do Sol M 8    11/4/2001 Unidade habitacional A, área construída 63,75m2 
Porto do Sol M 4 4/8/2003    (Residência unifamiliar) 
Porto do Sol A 1 20/8/2003   11/3/2004 2 resid. unifamiliares, área const. 171,72m2, terreno 910m2 
Porto do Sol B 4 20/11/2003   21/10/2003   
Porto do Sol G 7A 18/12/2003   18/12/2003 (Pousada Contento - 18 chalês) 
Porto do Sol B (2 e 3) 12/3/2004    Pousada, subsolo mais 2 pavtos, área const. 847,24m2 

Porto do Sol A 1 31/3/2004    Proj. urbaniz. e paisag. via de acesso à praia, proibindo o 
acesso de veículos (área preservação da tartaruga marinha) 

Porto do Sol Q 3 15/7/2004   15/7/2004 Regularização de conj. Resid. multifamiliar duplex, 4 unidades 
habitacionais, área construída 68,25m2 (cada), terreno 390m2 

            

Enseada do Cupe   5A 5/7/1999   31/7/2002 Aqualider Maricultura–Faz. agropecuária de cria e recria de 
camarão marinho, área const. 3.645,72m2, ter. 30.606,62m2 

Enseada do Cupe     27/7/1999    alojamento 
            
Cond. Resid. Praia do Cupe A 1 1/7/2003   24/3/2004 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 330m2, terreno 796,50m2 
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Cond. Resid. Praia do Cupe D 2 30/4/2003   29/6/2004 Residência unifamiliar, área const. 183,89m2, terreno 450m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 6 21/1/2003    (Residência unifamiliar) 
Cond. Resid. Praia do Cupe B 18 13/3/2003    (Residência unifamiliar, Rua 4, casa 18) 
Cond. Resid. Praia do Cupe D 6 13/3/2003    (Residência unifamiliar) 
Cond. Resid. Praia do Cupe B 10 29/12/2003    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 284,50m2, ter. 561,38m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 7 16/1/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 219,61m2, terreno 654m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe D 10 26/3/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 292,25m2, ter. 651,75m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 10 26/4/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const 190,09m2, terreno 684m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 9 20/7/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área construída 317m2, terreno 640m2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 1A 28/7/2004    Resid. unif. c/ 2 pav., área const. 582,23m2, ter. 1.272,18m2  
            
Praia do Cupe D 11 1/12/1993      
Praia do Cupe C 12 10/6/1994   2/6/1995 Residência unifamiliar, com área construída 224,20m2 
Praia do Cupe D 7A 15/7/1994      
Praia do Cupe D 13 25/1/1995      
Praia do Cupe A 6 18/7/1995      
Praia do Cupe C 19 26/4/1995   20/1/1997 Resid. unifamiliar, com área const. 134,20m2, terreno 450m2 
Praia do Cupe C 6 3/3/1997    aprovação projeto 
Praia do Cupe E 3 23/9/1997      
Praia do Cupe B 3 14/10/1997      
Praia do Cupe C 2 15/4/1997   8/9/2000 Resid. unifamiliar, área const. 157,50m2, terreno 447,25m2 

Praia do Cupe   1A 2/2/1999   1/12/2000 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, área construída 
535,40m2, terreno 2.928,80m2. Nº 5 

Praia do Cupe B 2 10/12/1999   30/6/2000 Resid. unif. c/ 2 pavtos área const.a 281,69m2, terreno 480m2 
Praia do Cupe B 16 23/4/1999   23/4/1999 Regular. Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 99,82m2 
Praia do Cupe D 3 22/11/1999      
Praia do Cupe B 13 17/7/2000   25/1/2001 Residência unifamiliar, área construída 141,78m2 
Praia do Cupe C 10 19/10/2000      
Praia do Cupe B 6 18/12/2000      
Praia do Cupe E 3 3/1/2001   Indeferido   
Praia do Cupe D 15 8/3/2001   8/3/2001 Regular. Resid. unif. c/ 2 pavtos área const. 172m2  
Praia do Cupe C 1 3/2/2003    (Residência unifamiliar) 
Praia do Cupe C 15 4/12/2003    (Residência unifamiliar) 
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Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Praia do Cupe A 8     (Residência unifamiliar) 
Praia do Cupe A 1 1/7/2003      
Praia do Cupe   1 18/7/2003      
Praia do Cupe B 2 4/8/2003      
Praia do Cupe B 1 9/10/2003      
Praia do Cupe C 7 12/12/2003      
Praia do Cupe C 13 20/7/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 189,96m2, terreno 450m2 
Praia do Cupe II D 17 23/3/1999      
Praia do Cupe II C 7 20/7/2000      
Praia do Cupe II C 12 20/2/2003      
Praia do Cupe II A 5A 15/12/2003      
Praia do Cupe II C 4 1/3/2004   1/3/2004 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 251,15m2 
Praia do Cupe II E 3 9/6/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 207,74m2, ter. 360m2 
            
Privê Baía do Cupe D 6 10/7/2000      
Privê Baía do Cupe C 3 4/10/2000      
Privê Baía do Cupe G 3 5/10/2000      
Privê Baía do Cupe G 4 7/2/2001    (Residência unifamiliar) 
Privê Baía do Cupe G 1 13/2/2001    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 375,13m2, ter. 608,82m2 
Privê Baía do Cupe B 2 4/4/2001    Resid. unifamiliar, área const. 168,35m2, terreno 420m2 
Privê Baía do Cupe G 5 3/8/2001    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 319,08m2, ter. 595m2 
Privê Baía do Cupe A 4 10/8/2001    Residência unifamiliar, área construída 191,34m2 
Privê Baía do Cupe E 1 22/2/2001      
Privê Baía do Cupe G 1 27/3/2001    (Residência unifamiliar / modificação) 
Privê Baía do Cupe B 2 15/6/2001    (Residência unifamiliar / modificação) 
Privê Baía do Cupe E 4 10/12/2002   15/6/2004 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 203,26m2, ter. 450m2 
Privê Baía do Cupe G 4    22/4/2004 Residência unifamiliar, área construída 384,14m2 (mod) 
            
Fazenda Merepe A2 Gleba 4 B1 22/10/1991   24/8/1998 3 residências unifamiliares, com área construída 437,24m2 
Faz. Merepe (remanescente 
da área Merepe A2) Gleba 9 E 23/6/1993   9/5/1994 Resid. multif. terreno 2.813m2, área construída 770,81m2 

Faz. Merepe (remanescente 
da área Merepe A2) Gleba 9 D 16/9/1993    Park Veraneio Mar Azul V 
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Loteamento Quadra Lote Licença Infração Habite-se Atividade 
Fazenda Merepe II Gleba 9 F 30/9/1993    (Condomínio residencial) 
Porto do Sol Gleba 9 D1 10/8/1994   16/7/1998 1/7/1999 
Fazenda Merepe casa 1 Gleba 9 D1 10/8/1994    (Residência multifamiliar) 
Faz. Merepe casas 2, 3, 4 Gleba 9 D1 18/8/1994    (Residência multifamiliar) 
Faz. Merepe (remanescente 
da área Merepe A2) Gleba 9 E    5/7/1994 Aprovada complementação (residência multifamiliar) 

Cupe - Granja Costa do Sol     9/8/1995    (Barra de Itaporã Hotel) 
Fazenda Merepe área C Gleba 6A   15/12/1997    Hotel Summerville 
Cupe Gleba 1A 2 10/9/1998      
Faz. Merepe (remanescente 
da área Merepe A2) Gleba 4B      29/10/1998 Condomíno habitacional (Privê Tropicaliente), terreno 

4.367m2 
Faz. Merepe (remanescente 
da área Merepe A2) Gleba 4B      16/9/1999 Conjunto Residencial Esmeralda do Mar (6.329,24m2) 

Granja Harmonia Gleba 7   14/3/2000    Aprovação projeto (Hotel) 
Granja Harmonia Gleba 7   22/3/2000   3/1/2002 Hotel 
Fazenda Gameleira     5/6/2000   5/6/2000 Telpe muro e base (16,25m2) 
Merepe B2 Sítio Santa Maria Gleba 1A 1 10/7/2000   26/6/2001 Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 663,13m2, ter. 2.965,60m2 
Muro Alto   G 6/2/2001    ancoradouro - aprov. Projeto (Muro Alto Flat) 
Merepe B2 Sítio Santa Maria Gleba 1A 1 3/4/2001    ampliação (residência unifamiliar) 
Fazenda Merepe área C Gleba 7 C 18/2/2003    Hotel Nannai, PE-09, km3 (Meira Lins Hotéis) 
Cupe - Granja Costa Azul Gleba 2 2 24/7/2003    Hotel 
Granja São Judas Tadeu     22/4/2003    (Ampliação hotel) 
Merepe B2 Sítio Santa Maria Gleba 1A 4 9/5/2003    (Residência unifamiliar) 
PE 09, Km 3, Fazenda 5     15/7/2004    Posto Muro Alto, área const. 268,80m2, ter. 487.376,17m2 
Cond. Residencial Muro Alto Rua 3 42 20/7/2004    Resid. unif. c/ 2 pavtos, área const. 255,15m2, terreno 435m2 
Cond. Residencial Muro Alto Rua 4D unid. 75 9/9/2004    Resid. unifamiliar, área construída 107,10m2, terreno 420m2 
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AANNEEXXOO  CC  ––  LLiicceennççaass  aammbbiieennttaaiiss  eexxppeeddiiddaass  ppeellaa  CCPPRRHH  ppaarraa  aa  áárreeaa  eemm  eessttuuddoo  eennttrree  22000000  ee  22000044  

 

Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Porto de Galinhas 

Recanto Porto de Galinhas I Pç 21 N   11/3/2002 13/5/2002 Residência unifamiliar 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 2 A1   13/6/2002 26/11/2002 Pousada Bangalo, Rua das Piscinas Naturais 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 18 T   29/8/2002 24/4/2003 Residência unifamiliar 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 16 N7   6/9/2002   Conj. Resid. multifamiliar composto por 5 duplex e área de lazer 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 N1   4/7/2003 14/1/2004 Edifício de uso misto (madereira e apartamentos c/ 5 unidades) 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 A   26/2/2004   Pousada 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 17 H   1/4/2004 21/6/2004 Residência unifamiliar 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 6 KA   9/9/2004 9/9/2004 Pousada 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 V     19/12/2000 Construção do Mirante Hotel Pousada 
Recanto Porto de Galinhas I Pç 19 V     4/3/2002 Mirante Hotel Pousada 
Recanto Porto de Galinhas II       2/4/2001   Rua da Esperança, s/nº 
Recanto Porto de Galinhas III D 25   2/12/2002   Prédio de uso misto (comercial e residencial) 
Vila de Porto de Galinhas       20/12/2001   Sistema de esgotamento sanitário 
Vila de Porto de Galinhas         5/1/2000 Construção de subestação 

Vila de Porto de Galinhas         19/1/2000 LT 69kv localizada entre as Subest. de Ipojuca e Porto de 
Galinhas 

Vila de Porto de Galinhas         15/5/2001 LT 69kv localizada entre as Subest. de Ipojuca e Porto de 
Galinhas 

Vila de Porto de Galinhas         17/5/2001 Construção de subestação 

Vila de Porto de Galinhas         22/5/2002 LT 69kv localizada entre as Subest. de Ipojuca e Porto de 
Galinhas 

Vila de Porto de Galinhas         27/5/2002 Construção de subestação 

Vila de Porto de Galinhas         22/7/2003 
Operação da LT's Pirapama II/Cabo, Cabo/Ipojuca, Ipojuca/Porto 
de Galinhas e subest. Pirapama I, Cabo, Ipojuca e Porto de 
Galinhas 

Vila de Porto de Galinhas         3/9/2004 
Operação da LT's Pirapama II/Cabo, Cabo/Ipojuca, Ipojuca/Porto 
de Galinhas e subest. Pirapama I, Cabo, Ipojuca e Porto de 
Galinhas 

Porto Coqueiral I     15/8/2000 27/12/2000   Implantação de lot. residencial / comercial. Ilha do Álvaro. 
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Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Porto Coqueiral I       20/3/2002   Projeto de sistema final de esgoto sanitário 
Porto Coqueiral I Gleba B     7/10/2003   Sist. de trat. e disposição do efluente final dos imóveis resid. 
Porto Coqueiral II     29/7/2002 14/8/2003   Implantação de loteamento (72ha) 
Faz. Piaçava, Ilha do Álvaro       15/9/2004   Implantação de parcelamento 

Merepe 
Merepe I C1 3 e 4   4/10/2000   Pousada 
Merepe I J 1   4/7/2001 9/4/2002 Condomínio com 3 unidades habitacionais 
Merepe I J 1   15/4/2002   Modificação de projeto - Rua projetada, s/nº 
Merepe I I1 5   25/4/2002 21/2/2003 Residência unifamiliar 
Merepe I E2     15/8/2002   Pousada Pérola 
Merepe I E2 2   19/8/2002   Restaurante 
Merepe I F2 2   24/5/2004   Privê Paraíso - construção de 3 unidades 
Merepe I G2 1   28/9/2004   Pousada 
Merepe I E2 2     20/10/2004 Explotação de águas subterrâneas para abastecimento comercial 
Merepe II I e J     24/7/2000 6/11/2000 Alameda de acesso a praia entre as quadras J e I 
Merepe II J 5   3/4/2001 26/7/2001 Residência unifamiliar 
Merepe II I 1, 2, 3, 4   11/5/2001 7/1/2002 Hotel pousada com 28 unidades 
Merepe II E 4 e 5   17/7/2001 3/8/2001 Residência unifamiliar 
Merepe II A1 1   30/8/2001   Cond. horizontal multifamiliar com 8 casas, Rua projetada, s/nº 
Merepe II II 1A   11/12/2001 18/9/2002 Pousada 
Merepe II C1 1A   21/2/2002 9/6/2003 Edifício residencial com 32 unidades 
Merepe II C1 5A   1/11/2002   Condomínio residencial com 12 unidades 
Merepe II       22/9/2004   Pousada 
Merepe II G1 1A     12/7/2000 Hotel Armação do Porto - atividade hoteleira 
Merepe II I e J       27/12/2001 Alameda de acesso a praia entre as quadras J e I 
Merepe II A 6 e 7     16/4/2002   
Merepe II G1 1A     12/3/2003 Poço 1 
Merepe II G1 1A     14/4/2003 Atividade no setor de hotelaria 
Merepe II C1 3A     3/6/2003 Poço 
Merepe II G1 1A     23/7/2003 Funcionamento de um hotel com 70 quartos 
Merepe II G1 1A     28/8/2003 Poço 
Merepe II I 1-2-3-4     5/8/2004 Hotel pousada com 28 unidades 
Merepe II G1 1A     20/9/2004 Abastecimento hoteleiro 
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Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Merepe III 5B 3 e 4   9/5/2001   Condomínio de casas multifamiliares composto com 12 unidades 
Merepe III 1D 3   28/3/2003   Construção de uma habitação unifamiliar 
Merepe III 4B 12   7/7/2003   Templo religioso 
Merepe III 7A 5     9/11/2001 5 duplex 
Merepe IV L1 IV   18/6/2002 19/8/2002 Residência multifamiliar composto por 2 pavimentos 
Merepe IV L1 3   30/9/2002   Conjunto Residencial com 6 unidades 
Merepe IV L1 3   27/1/2003 27/1/2003 Modificação de uma habitação multifamiliar 
Merepe V única 5   6/6/2002   Academia de ginástica 
Merepe V única 9     28/6/2002 Academia de ginástica e lojas 

Maracaípe 
Maracaípe     28/1/2002     Complexo de turismo e lazer 
Maracaípe       3/7/2000   Pavimentação da via de acesso a praia de Maracaípe 
Baía de Maracaípe M 1   9/11/2001   Residência unifamiliar 
Maracaípe       4/8/2004   Urbanização da orla marítima de Maracaípe 
Maracaípe         25/2/2003 Laboratório para produção de pós-larvas de camarões 
Estrada de Maracaípe, s/n.          18/2/2004 Restaurante, boate, bar e eventos 

Cupe e Muro Alto 
Alfa C 8A   7/3/2001   Hotel com 50 unidades hanitacionais 
Alfa C 8A   2/4/2001     
Porto do Sol G 7A   4/1/2002 6/2/2002 Pousada Contento 18 chales (suítes) 
Porto do Sol J 5B   29/7/2003   Pousada 
Porto do Sol Q 7   8/7/2004   Conjunto residencial multifamiliar com 4 unidades 
Porto do Sol Q 3   17/8/2004 17/8/2004 Modif. projeto de um conjunto residencial com 4 unidades 
Porto do Sol M 4   27/10/2004   Residência unifamiliar 
Porto do Sol A 1     26/1/2004 Habitação unifamiliar em conjunto com 2 unidades 
Cond. Resid. Praia do Cupe       22/11/2002   Lot. Faz. Merepe área C, gleba 3-AB, Estrada p/ Muro Alto, km 2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 6   20/1/2003   Residência unifamiliar 
Cond. Resid. Praia do Cupe D 6   20/2/2003   Residência unifamiliar, Gleba 3-AB, área Merepe C 
Cond. Resid. Praia do Cupe B 18   25/2/2003   Residência unifamiliar, Rua 4, casa 18, Gleba 3-AB, Merepe C 
Cond. Resid. Praia do Cupe D 2   10/6/2003 1/4/2004 Residência unifamiliar 
Cond. Resid. Praia do Cupe B     30/6/2003   Residência unifamiliar, casa 2 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 7   30/8/2004 30/8/2004 Residência unifamiliar 
Cond. Resid. Praia do Cupe A 10   30/8/2004 30/8/2004 Residência unifamiliar 
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Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Praia do Cupe D 13 e 14   21/5/2001 5/12/2001 Residência unifamiliar, Rua 1 
Praia do Cupe       30/10/2001   Condomínio residencial de lazer, Estrada para Muro Alto, Km 2 
Praia do Cupe C 1   9/1/2003   Residência unifamiliar 
Praia do Cupe B 10   21/7/2003   Residência unifamiliar, Rua 1 
Praia do Cupe A 8   2/2/2004   Residência unifamiliar 
Praia do Cupe C 13   29/7/2004   Residência unifamiliar 
Praia do Cupe C 15   16/8/2004 23/8/2004 Residência unifamiliar 
Praia do Cupe A 4   18/10/2004 28/10/2004 Residência unifamiliar 
Praia do Cupe II D 13 e 14   21/5/2001   Residência unifamiliar, Rua 2 
Praia do Cupe II C 4   24/9/2003   Residência unifamiliar 
Privê Baía do Cupe A 4A   26/7/2001   Resid. unifamiliar com 2 pavimentos, Estrada de Muro Alto, Km 1 
Privê Baía do Cupe G 5   3/9/2001 7/11/2001 Residência unifamiliar com 2 pavimentos, Rua 5 
Privê Baía do Cupe E 4   26/11/2002   Residência unifamiliar 
Privê Baía do Cupe A 3   7/4/2003   Residência unifamiliar com 2 pavimentos, Rua 2 
Privê Baía do Cupe B 1   20/2/2004 1/4/2004 Residência unifamiliar 
Privê Baía do Cupe E 4   7/4/2004 7/4/2004 Modificação de projeto de uma residência unifamiliar 
Fazenda Merepe área B2   6A 23/5/2002     Carcinicultura com a produção de larvas de camarão marinho 
Fazenda Merepe área B2   2A   22/9/2004   Abastecimento industrial 
Fazenda Merepe área B2   2A     9/2/2000 Perfuração de poço, av. Beira Mar, s/nº, Enseada do Cupe 
Fazenda Merepe área B2   2A     9/11/2001 Atividade na aquicultura de produção de larvicultura 
Fazenda Merepe área B2   2A     18/12/2002 Produção de larvicultura 
Fazenda Merepe área B2   2A     20/1/2004 Produção de larvicultura 

Fazenda Merepe área C   5B 15/7/2002 30/1/2004   Construção de Flat - Muro Alto Beach Resort (Starfish Suítes 
Resort) composto por 60 bangalos e 192 apartamentos 

Fazenda Merepe área C Gleba 7 C   31/1/2000 12/3/2003 Poço 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A     14/2/2000 10/1/2001 Instalação de um Hotel Summerville Beach Resort 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A     15/3/2000 3/4/2002 Poço 1 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A     17/10/2000 24/11/2000 Hotel Summerville Beach Resort com 200 unidades 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A     4/4/2001 25/7/2001 Loteamento Fazenda Merepe 

Fazenda Merepe área C Gb. 6A     26/9/2001   Modificação de projeto de bioestação compacta do Hotel 
Summerville 

Fazenda Merepe área C Gleba C 7A   23/11/2001 19/12/2001 Hotel Resort Muro Alto com 29 unidades (modificação de projeto) 
e restaurante (Hotel Intercontinental Muro Alto) - LO parcial 
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Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Fazenda Merepe área C Gleba 7     31/1/2003 31/1/2003 Modif. de projeto do Nanai Muro Alto Beach Resort - LO parcial 
Fazenda Merepe área C       3/2/2003 8/8/2003 Poço (PE-09, km 3) 
Fazenda Merepe área C Gleba 7 C   13/8/2003 3/2/2004 Nannai Residence - abastecimento em hotelaria (PE-09, km 3) 

Fazenda Merepe área C Gleba 4     9/9/2003 6/8/2004 LO parcial p/ funcionamento do salão de festas e guarita do conj. 
multifamiliar Muro Alto c/ 94 unid. (Cond. Residencial Muro Alto) 

Fazenda Merepe área C Gleba 7 C     20/11/2001   
Fazenda Merepe área C Gb. 6A       28/1/2002 Hotel Summerville Beach Resort com 202 unidades 

Fazenda Merepe área C Gb. 6A       12/3/2003 Hotel Summerville Beach Resort com 202 unidades (renovação 
da LO) 

Fazenda Merepe área C Gb. 6A       21/3/2003 Poço 2 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A       21/3/2003 Poço 3 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A       7/1/2004 Abastecimento em hotelaria 

Fazenda Merepe área C Gleba 7       12/3/2004 Implantação de um condomínio residencial Nannai Residence 
com 233 unidades (PE-09, km 3) 

Fazenda Merepe área C Gb. 6A       26/5/2004 Hotel Summerville Beach Resort c/ 202 unid. (renovação da LO) 

Fazenda Merepe área C Gleba 7       30/6/2004 Implantação de um condomínio residencial Nannai Residence 
com 233 unidades (PE-09, km 3) - LO parcial 

Fazenda Merepe área C Gleba 7 C     20/7/2004 Nannai Muro Alto Beach Resort - LO parcial 
Fazenda Merepe área C Gb. 6A       10/9/2004 Abastecimento em hotelaria 
Fazenda Merepe área C Gleba 4       20/10/2004 Explotação de águas subterrâneas p/ abastecimento residencial 
Fazenda nº 5, PE-09, km 3       8/7/2004   Posto de abastecimento de combustíveis 
Fazenda nº 5, PE-09, km 3       14/10/2004   Posto de abastecimento de combustíveis - poço 
Granja Costa Azul Gleba 2 2 2/8/2004     Hotel - Avenida Beira Mar 
Granja São Judas Tadeu       18/1/2002 25/1/2002 Hotel Village com 88 quartos, PE-09, km 4,5, s/nº 

Granja São Judas Tadeu       26/2/2003   Hotel Village - modificação de projeto para ampliação do parque 
aquático com apoio de praia - PE-09, km 4,5, s/nº 

Granja São Judas Tadeu         30/4/2002   
Granja São Judas Tadeu         14/1/2004 Hotel Village - poço 
Loteamento II H     6/4/2001     
PE-38       5/7/2000   Const. ciclovia entre Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas 
Praia de Camboa   D 27/4/2004     Hotel 
Praia de Camboa   B   17/10/2001   Muro Alto Flat Service com 75 unidades 
Praia de Camboa   B   29/1/2002   Poço 
Praia de Muro Alto Gb. 6B   26/7/2002 28/8/2002   Flat Muro Alto como 292 unidades 
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Loteamento Quadra Lote LP LI LO Atividade 
Praia de Muro Alto       27/10/2000 5/3/2002 Rodovia para acesso da Praia de Muro Alto, PE-09 
Praia de Muro Alto Gb. 6B     22/11/2002 25/9/2003 Marulhos Muro Alto Resort 
Praia de Muro Alto Gb. 6B     4/8/2004   Marulhos Muro Alto Resort - renovação da LI 
Praia de Muro Alto         3/2/2003  
Praia de Muro Alto - 
Propriedade de Camboa   G 2/5/2000 30/10/2001   Restaurante e apoio turístico e de lazer (ancoradouro de muro 

alto) 
Praia de Muro Alto - 
Propriedade de Camboa   G 16/2/2004 20/4/2004   Conjunto Habitacional Muro Alto Flat com 41 unidades 

Praia de Muro Alto - 
Propriedade de Camboa   G   14/11/2001     

Praia de Muro Alto - 
Propriedade de Camboa   G   11/4/2004   Poço 

Sítio Santa Maria Gb. 1A 4   16/4/2003 13/10/2003 Residência unifamiliar 
 
Licença Prévia (LP): 
Instrumento legal emitido na etapa preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos nas fases de localização, 
instalação e operação, observados os Planos Municipais, Estaduais ou Federais de Uso do Solo. 
Prazo máximo de validade de 01 (um) ano, contando da data de sua expedição, podendo ser renovada a critério da CPRH. 
Licença de Instalação (LI): 
Instrumento legal que autoriza o início da implantação do Empreendimento, de acordo com as especificações da Licença Prévia e das exigências, com base 
na análise dos documentos técnicos apresentados e inspeções realizadas. 
Prazo máximo de validade de 02 (dois) anos, contados da data de sua expedição, podendo ser renovada desde que solicitado antes do término do prazo 
estabelecido.  
Licença de Operação (LO): 
Instrumento legal que autoriza o início da operação do empreendimento, ou atividade, desde que atendidos os requisitos e exigências nas fases da Licença 
Prévia e na Licença de Instalação. 
Prazo máximo de validade de 05 (cinco) anos, de acordo com a natureza do empreendimento ou atividade licenciada, podendo ser renovada a critério da 
CPRH. 
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AANNEEXXOO  DD  ––  IInnvveennttáárriioo  ddoo  PPootteenncciiaall  ddoo  TTuurrííssttiiccoo  ddee  IIppoojjuuccaa  
  

Meios de Hospedagem Localização Início das 
atividades

Hotéis 
Marupiara Porto de Galinhas Hotel Cupe - PE-09, km 5,5 (Porto do Sol) 1986 
Hotel Village Porto de Galinhas Cupe -Granja São Judas Tadeu, área Merepe A3 1988 
Hotel Pontal de Ocaporã Cupe - Sítio Costa Tropicana, Merepe B2, lote 1 1989 
Barra de Itaporã Hotel Cupe - Sítio Costa do Sol, PE-09, km 6 1995 
Hotel Portal Atlântico Cupe - PE-09, km 18 2001 
Flat Maracaípe Maracaípe - Rua Cel. Pedro Fernando, s/n 1995 
Summerville Beach Resort Muro Alto - Fazenda Merepe C, gleba 6A 2000 
Nannai Muro Alto Beach Resort Muro Alto - PE-09, km 3 2001 
Hotel Solar Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Merepe II, PE-09, km 7 1986 
Hotel Armação de Porto Porto de Galinhas - Merepe II, qd. G1, lote 1A 1994 
Beira Mar Hotel Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Merepe II, quadra G, lote 7A 2000 
Hotel Recanto Porto de Galinhas - Recanto I, Av. Beira Mar, s/n 1993 
Hotel Intermares Serrambi - Ponta de Serrambi 1994 
Hotel Serrambi Serrambi - Ponta de Serrambi, qd. L II, lote I e II 1994 
Hotel Ventaclub Serrambi Serrambi - Ponta de Serrambi 2002 

Albergues, Pousadas e Privês de Veraneio 
Pousada Bore Koko Cupe - Alfa, quadra E, lote 7 (PE-09, km5,5) 1997 
Pousada Porto das Águas Cupe - Porto do Sol, quadra H 1997 
Pousada Shallon Cupe - Rua K, s/n 1999 
Pousada Aquarela Cupe - Porto do Sol, quadra H, lotes 6 a 10 2001 
Pousada Porto Colibri Cupe - Porto do Sol, quadra G 2002 
Privê Recanto da Coruja Cupe - quadra D, lotes 13/14 2002 
Chalês de Maracaípe Maracaípe - Pontal de Maracaípe 1985 
Pousada e Privê de Maracaípe Maracaípe - Baía de Maracaípe 1992 
Privê São Francisco Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 1994 
Pousada Raio de Lua Maracaípe - Baía de Maracaípe, quadra A, lote 5 1994 
Pousada do Ray Maracaípe - Baía de Maracaípe, quadra M, lote 3 1995 
Pousada dos Coqueiros Maracaípe - Av. Beira Mar, 7 1996 
Pousada Pesqueira Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 1996 
Pousada Tô a Toa Maracaípe - Rua Pescador Epitácio Chalaça, s/n 1996 
Chalê de Luciano Maracaípe - Estrada de Maracaípe, s/n 1998 
Residence Aldeia Tropical Maracaípe - Estrada de Maracaípe, s/n 1998 
Pousada Baía de Maracaípe Maracaípe - Rua Ministro Lins e Silva, s/n 1998 
Pousada Terral de Maracaípe Maracaípe - Baía de Maracaípe, quadra H, lote 1 1998 
Pousada Recanto do Saberé Maracaípe - Beira mar do Pontal de Maracaípe 1999 
Pousada Solar das Gaivotas Maracaípe - Rua Pescador Epitácio Chalaça, s/n 1999 
Pousada Aldeia dos Anjos Maracaípe - Baía de Maracaípe, quadra T, lote 5 2000 
Pousada Privê Pontal de Maracaípe Maracaípe - Pontal de Maracaípe, Beira Mar 2000 
Pousada Sol e Lua Maracaípe - Rua Pescador Epitácio Chalaça, s/n 2000 
Privê Portal de Maracaípe Maracaípe - Rua Projetada, quadra 1, lote 7A 2000 
Privê Raios de Sol Maracaípe - Vila Matilde, s/n 2001 
Pousada Alternativa Maracamangue Maracaípe - Rua Siri na Lata, s/n 2002 
Privê Sol Nascente Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n   
Pousada Brisas de Maracaípe Maracaípe - Pontal de Maracaípe   
Privê Pontal dos Golfinhos Maracaípe - Rua Pescador Epitácio Chalaça, 78   
Privê Portal do Sol Porto de Galinhas - Merepe I, lote 6 1985 
Privê de Veraneio Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09, km 8,5 1985 
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Privê Onda Azul Porto de Galinhas - Merepe I, 16 1987 
Pousada Privê Som das Ondas Porto de Galinhas - Merepe I, quadra C3, lote 5 1993 
Pousada Arco Íris Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09, km 7,5 1995 
Privê Porto Sol Porto de Galinhas - Merepe I, quadra 4, lote 4 1995 
Pousada e Privê Vivenda do Sol Porto de Galinhas - Merepe I, quadra G3, lote 3 1997 
Pousada Arandu Porto de Galinhas - Merepe I, quadra F2, lote 1 1998 
Pousada Balanço na Rede Porto de Galinhas - Merepe I, quadra J2, lote 2 1998 
Pousada Pérola do Porto Porto de Galinhas - Merepe I, quadra E2, lote 1 1999 
Pousada Luar das Marés Porto de Galinhas - Merepe I, quadra I1, lote 2 1999 
Pousada Canto do Porto Porto de Galinhas - Merepe I, quadra C1, lote 3A 2001 
Pousada Recanto do Lobo Porto de Galinhas - Merepe I, quadra J2, lote 1 2002 
Pousada Recife de Corais Porto de Galinhas - Merepe I, quadra A2, lote 6 2003 
Pousada Tabajuba Porto de Galinhas - Merepe II, quadra 1, lote 5A 1995 
Pousada Porto Sol e Mar Porto de Galinhas - Merepe II, quadra HL, lote 5 1995 
Privê Porto Tropical Porto de Galinhas - Merepe II, quadra 3 1998 
Chalê Capitania do Porto Porto de Galinhas - Merepe II, quadra J3, lote 7 1998 
Pousada Bon Vivant Porto de Galinhas - Merepe II 1999 
Pousada do Galo Porto de Galinhas - Merepe II, PE-09, km 6,7 1999 
Pousada Ecoporto Porto de Galinhas - Merepe II, Av. Beira Mar 2000 
Pousada Mar a Mar Porto de Galinhas - Merepe II, quadra A2, lote 1 2000 
Pousada Canto do Mar Porto de Galinhas - Merepe II, qd. H2, lote 1A 2000 
Pousada Cores do Mar Porto de Galinhas - Merepe II, quadra J3, lote 7 2000 
Pousada Maré Alta Porto de Galinhas - Merepe II, Park Veraneio 3 2001 
Privê Terra do Sol Porto de Galinhas - Merepe II, quadra F2, lote 10 2001 
Pousada Capitães de Areia Porto de Galinhas - Merepe II, qd H1, 11,12,14 2001 
Chalê Jubaya Porto de Galinhas - Merepe II, Av. Beira Mar 2002 
Pousada Lusitana Porto de Galinhas - Merepe II, quadra 2, lote 1A 2002 
Privê Porto Tropical Anexo Porto de Galinhas - Merepe II, quadra 3 2002 
Privê Senzala do Porto Porto de Galinhas - Merepe II, quadra 4, lote 10 2002 
Privê Fiori di Campi Porto de Galinhas - Merepe III, PE-09 1994 
Pousada Recanto da Preguiça Porto de Galinhas - Merepe III, qd. 6B, lote 11S 1995 
Pousada Água Marinha Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 7A, lote 2 1998 
Privê e Pousada Filhos do Silêncio Porto de Galinhas - Merepe III, qd. 2A, Lote 4 1999 
Pousada Via Mar Tur Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 4 1999 
Pousada Ouriço Porto de Galinhas - Merepe III, qd. A5, lote 1 1999 
Privê Dois Irmãos Porto de Galinhas - Merepe III 2000 
Pousada Fragata Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 8B, lote 2  2000 
Pousada Estação do Sol Porto de Galinhas - Merepe III, Rua da Praia 2001 
Chalê Dolce Vita Porto de Galinhas - Merepe III 2002 
Pousada Farol do Porto Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 2A, lote 9 2002 
Pousada Manguemar Porto de Galinhas - Merepe III, qd. 5B, lotes 5/6 2002 
Pousada Beijo da Brisa Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 6A, lote 1 2002 

Pousada Benedita Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, 425 1977 

Albergue do Alberto 
Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos 
Navegantes, 26 1990 

Pousada Porto Real Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, s/n 1992 

Pousada do Meninão Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, s/n 1992 

Pousada Litoral Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, 226 1994 
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Pousada Porto Rico Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, 1 1995 

Pousada Maré Mansa Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos 
Navegantes, s/n 1995 

Pousada Porto Belo Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 1997 
Pousada Porto das Pedras 
(Pousada, Albergue e Camping) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos 
Navegantes, 26 1997 

Pousada Porto Seguro Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, loja 1 1999 

Pousada Aconchego Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, s/n 1999 

Pousada Marakatu Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, 458 1999 

Pousada Ancoradouro Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da 
Esperança, 500 2000 

Chalê Malungo Porto de Galinhas - Recanto II, Quadra 3D, lote 
16, Centro 2002 

Albergue dos Navegantes 
Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos 
Navegantes, 54   

Pousada Beira-Mar Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, 
12 1997 

Pousada Casarão Neves Porto de Galinhas - Recanto III, Rua Projetada, 
66, Socó 1998 

Privê Dominicius Porto de Galinhas - Recanto III, Quadra 3, Lote 1 1999 
Privê Porto da Lua Porto de Galinhas - Recanto III, Rua do Socó 2002 
Villa Alpha Porto de Galinhas - Recanto III, Rua do Socó   
Privê Recanto Veraneio Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 9 1988 
Chalés Recanto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 14 1990 
Chalés Quatro Estações Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 13 1994 
Privê das Acácias Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 15 1994 
Privê Porto do Mar Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 6 1994 
Privê Recanto Praça 14 Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 14 1995 
Pousada Morada Azul Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 20, lote V 1995 
Pousada Porto D'Angola Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 4, lote C 1995 
Pousada Porto Verde Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 1, J e K 1996 
Chalês Praia do sul Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 15 1996 
Pousada Privê Coqueiral do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 15, D 1997 
Pousada Luar do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 14 1997 

Pousada Paraíso do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Estrada de 
Maracaípe, 300 1998 

Pousada Porto Mares Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 1, lote L 1998 
Chalês Porto e Mar Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 13 1999 
Pousada Pedras do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 18, lote E 1999 
Pousada Marahú Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 2, lote O1 1999 
Pousada Angra do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 3, lote N 1999 
Pousada Recanto dos Beija-flores Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 10, lote L 2000 
Mirante Hotel Pousada Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 19, lote V 2000 
Pousada Brisa do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 23, lote V 2000 
Privê Principado do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 7 2000 
Real Pousada Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 8, lote I 2000 
Pousada Koala Porto de Galinhas - Recanto I 2000 
Pousada A Casa Branca Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 18, lote S 2001 
Privê Marulho do Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 23 2001 
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Bangalô Piscinas Naturais Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 2, lote I 2002 
Pousada Recanto dos Corais Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 23 2002 
Privê Recanto Rubayat Porto de Galinhas - Recanto I 2002 
Pousada Recanto Sonhos do Porto  Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 16, lote A     
Pousada Chalé Praia Jardim  Porto de Galinhas - Recanto I, Praça 4, lote R   
Pousada Esperança Sede - Rua Cristovão José da Silva, 86, Centro 1997 
Pousada Marambi Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. M2, L. 56 1993 
Privê Paradise Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. M2 1993 
Sollarium Residence Serrambi - Ponta de Serrambi, Q. E3, L. 15 1996 
Pousada Bedigão Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. M4, L. 32 1996 
Apart Hotel Privê Bico Verde Serrambi - Enseada de Serrambi 1998 
Pousada Oceano Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. M2 1999 
Pousada Águas de Serrambi Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. I1, L. 15 2000 
Pous. Hotel das Piscinas Naturais Serrambi - Enseada de Serrambi, Av. Beira Mar 2002 
Privê Quintas do Mar Serrambi - Enseada de Serrambi, Av. Salinas 2002 
Pousada Sombra do Cajueiro Serrambi - Enseadinha, Av. Iracema  
Pousada Vitória Serrambi - Ponta de Serrambi, Av. Iracema   

Campings Localização Início das 
atividades

Área Verde Porto de Galinhas - Merepe I, quadra D, lote 6 1994 

Porto das Pedras Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos 
Navegantes, 26 1997 

Colônias de Férias Localização Início das 
atividades

Companhia do Lazer Porto de Galinhas - Ilha do Álvaro, Estrada para 
Serrambi, s/n 1988 

 
Serviços de Alimentação e 

Entretenimento Localização 

Rest. Hotel Village Porto de Galinhas Cupe - Granja São Judas Tadeu, área Merepe A3 
Studio Village - Hotel Village Cupe - Granja São Judas Tadeu, área Merepe A3 
Restaurante do Hotel Portal Atlântico Cupe - PE-09, km 18 
Restaurante do Hotel Marupiara Cupe - PE-09, km 5,5 
Bar da Tia Maracaípe 
Bar do Jorge Maracaípe 
Bares da Beira Mar de Maracaípe Maracaípe 
Caldinho da Tia Maracaípe 
Bar da Mônica Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Bar do Marcão Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Base Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Cibus Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Estrela do Mar Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Kiosque do Magão Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Mameluco Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Palhoça da Cris Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Palhoção da Mônica Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Restaurante da Mônica Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Rock Point Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Surf Bar Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Sushi Young Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Vila de Todos os Santos Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Bar e Rest. Rangue Bem do Nen Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n, Centro 
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Bar do Pontal Maracaípe - Pontal de Maracaípe 
Recanto Saberé Maracaípe - Pontal de Maracaípe 
Raio de Lua Maracaípe - quadra A, lote 5 
Restaurante Maracaípe Maracaípe - Rua Cel. Pedro Fernando, s/n 
1/2 Santo Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
Casulo Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
Chiquita Bacana Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
Pirata's Bar Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
Sanshi Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
São Longuinho Maracaípe - Vila de Todos os Santos 
Submarino Amarelo - Harmonia de 
Todos os Santos Maracaípe - Vila de Todos os Santos 

La Capannina Maracaípe Maracaípe - Vila de Todos os Santos, casa 1 
Pan Lanches N.S. do Ó - Praça Capitão Antônio Braz Pereira, 132 
Cabidela da Natália N.S. do Ó - Rua Armando da Costa Brito, 140 
Oficina de Pastéis N.S. do Ó - Rua Cristovão de Souza Leão, 2 
Vinho Verde N.S. do Ó - Rua Cristovão de Souza Leão, s/n 
Praça do Forró - N.S. do Ó N.S. do Ó - Rua Cristovão de Souza Leão, s/n 
Fritada da Dete N.S. do Ó - Rua do Colégio, s/n 
Bardigão N.S. do Ó - Rua do Colégio, s/n, Centro 
Big Burger N.S. do Ó - Travessa da Matriz, 133A 
Rest. Hotel Solar Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Merepe II, PE-09, km 7 
Churrascaria Boi de Ouro Porto de Galinhas - Merepe II, quadra H1, lote 1A 
Bar e Restaurante Miramar Porto de Galinhas - Merepe II, quadra L2 
Guaiamum Caranguejo e Cia Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 6A, lote 3 
Fábrica de Sanduíches Porto de Galinhas - Merepe III, Rua da Esperança, s/n 
Chinatown Porto de Galinhas - Merepe V, lote 7 
Pizza Quanti Porto de Galinhas - Merepe V, lote 7, loja 4 
Laça Burger Porto de Galinhas - Merepe V, lote 7, lojas 1 e 2 
Morangas do Nordeste Porto de Galinhas - Merepe V, PE-09 
Papa Pizza Porto de Galinhas - Merepe V, PE-09 
Recanto Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 10 
Bar da Fava Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 11 
Rei do Pastel Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 11 
Maresia Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 12 
Bar da Rabada Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 13 
Naturalmente Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 15 
Churraria A Gostosa (Of. Churros) Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 16 
Bar Living Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 17 
Uti da Cachaça Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 17 
La Capannina Porto Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 2/3 
Pastel do Porto Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 4 
Sushi Bar Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 5 
Mar Aberto Porto de Galinhas - Merepe V, Rua da Esperança, Box 7 
Piccola Pizza Porto de Galinhas - Recanto I, Estrada de Maracaípe 
Café de Baía Porto de Galinhas - Recanto I, Galeria Paraoby, loja 14 
Bar'Arte Porto de Galinhas - Recanto I, Galeria Piccola 
Porto Brasil Porto de Galinhas - Recanto I, Galeria Piccola, pav. sup. 
La Crepérie Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, 560 
Beijupirá Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Biroska da Cachaça Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
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Maré Cheia Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Plim Porto Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Ristorante Spieegia Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Forrozão do Porto Porto de Galinhas - Recanto II, atrás da Praça do Artesanato 
Itaoca Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, quadra A, 10 
Muru Muru Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, quadra A, 10 
Bico Verde Porto de Galinhas - Recanto II, quadra A, 4, Rua Navegantes 
Pé no Mangue / Mangue.com Cyber 
Café 

Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 101, 1o 
andar 

Kome Keto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 121 
Pizzaria Nativa Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 123 
O Jangadeiro Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 14 
Feijoada da Tia Damiana Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 15 
Picanha do Tio Dadá Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 163 
Soparia Lumiar Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 164 
Sucos Naturais Aki pra Nós Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 180 
Book Shop Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 206, 1o ad 
Expresso Sushi Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 224 
Happy Hour do Porto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 239 
Sapucaia Restaurante e Pizzaria Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 316 
Cuccagna Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 40 
Companhia do Crepe Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 400 
Café do Brasil Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 458 
Ponto Certo Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 48 
Porto Burger Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 58 
Caiaque Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 64 
Albatroz Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Buxixo do Açaí Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Miarê Lanchonete Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Porto da Gula Sanduíches e Saladas Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Restaurante Ares do Porto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Restaurante e Pizzaria Panela Cheia Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Restaurante Taco Taco Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Self-service Milk Shake Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Sorveteria Doce Frio Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Yeeah! Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 

Bom Gosto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n, 
Shopping Porto Rico 

Só Mel Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n, 
Shopping Porto Rico 

Barcaxeira Porto de Galinhas - Recanto II, Rua das Piscinas Naturais 

Carne de Sol do Cunha Porto de Galinhas - Recanto II, Rua Dr. Manoel Luiz 
Cavalcante Uchoa, s/n 

Mac's Service Porto de Galinhas - Recanto II, Rua Dr. Manoel Luiz 
Cavalcante Uchoa, s/n 

Self-service Mac's Service Porto de Galinhas - Recanto II, Shopping Porto Rico 
Peixe na Telha Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar 

Recanto Gelado Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar (Restaurante 
Peixe na Telha) 

Recanto do Porto Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, 17 
Sorveteria Gosto Tropical Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, 17B, térreo 
Self-service Porto Service Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, s/n 
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Tocheiro Porto de Galinhas - Recanto III, Galeira Verde Mar 
Porto Jacaré Porto de Galinhas - Recanto III, Galeira Verde Mar, loja 7 
Bicho do Mato Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Caminho da Praia 
Muganga Bistrô Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Caminho da Praia 
Paellero Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Caminho da Praia 
Tim Tim Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Caminho da Praia 
Sabor Saúde Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Verde Mar, loja 14 
Tropicana Caldo Porto de Galinhas - Recanto III, Praça do Artesanato, box 1 
Rest. Cantinho dos Estudantes Sede - Av. Francisco Alves de Souza, 410, Centro 
Restaurante Gaipó Sede - Engenho Gaipó, zona rural de Ipojuca 
Ipojuca Self-service Sede - PE-60, km 16 
Visual Sede - Rua Cel. João de Souza Leão, 136 
Zeca's Sorvetes Sede - Rua Cel. João de Souza Leão, 15A 
Self-service Boca Cheia Sede - Rua Henrique Millet, Centro 
Carpe Diem Sede - Shopping Ipojuca 
Sabor e Arte Sede (Porto de Galinhas ?) - PE-60, km 14 
Aconchego Bar Serrambi - Av. dos Pescadores, s/n 
Loca do Mero Serrambi - Av. dos Pescadores, s/n 
Sushi Serrambi - Av. dos Pescadores, s/n 
Bar das Piscinas Naturais Serrambi - Enseada de Serrambi, Av. Beira Mar 
Restaurante Piscinas Naturais Serrambi - Enseada de Serrambi, Av. Beira Mar 
Bedigão Serrambi - Enseada de Serrambi, Q. 44, L. 32 
Restaurante do Hotel Intermares Serrambi - Ponta de Serrambi 
Bar da Tainha Serrambi - Ponta de Serrambi, Av. Paraíso 
Kanariu Bar Serrambi - Ponta de Serrambi, Q. I-S, L. 30 
Kibon Serrambi - Ponta de Serrambi, Vila dos Pescadores 
La Capannina Serrambi Serrambi - Ponta de Serrambi, Vila dos Pescadores 
Serrambi Serrambi - Ponta de Serrambi, Vila dos Pescadores 
Serrambi Sorvetes Serrambi - Ponta de Serrambi, Vila dos Pescadores 
Restaurante da Pousada Marambí Serrambi - Quadra M2, 56 
Ancoradouro Serrambi - Vila dos Pescadores 
Tapiocas e Acarajés Serrambi - Vila dos Pescadores 
Bar do Isaías Serrambi - Vila dos Pescadores, Ponta de Serrambi 
Bar José Faustino Serrambi - Vila dos Pescadores, Ponta de Serrambi 
Restaurante e Bar do Silva Serrambi - Vila dos Pescadores, Ponta de Serrambi 
Sorv. do Mercadinho Severino Azul Serrambi - Vila dos Pescadores, Ponta de Serrambi 
Bar Flutuante Suape - Praia do Francês, acesso pela Praia do Paraíso  

  
Equipamentos e Serviços 

Turísticos Localização 

Agências de Viagens / Operadoras Turísticas 

Luck Viagens e Turismo Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Galeria Verde 
Mar, loja 8 

Antiquários 
Antigo Artesão Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09, km 8 

Artesanato - Locais de Venda 
Koinonia Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Escape do Céu Maracaípe - Vila de Todos os Santos, s/n 
Arte em Vidro Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09 
Carcará Porto de Galinhas - Merepe II, quadra H1, lote 6 
Arte da Terra Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
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Equipamentos e Serviços 
Turísticos Localização 

Casa das Cores Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Espaço Cultural Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Girassol Moda Praia Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Manguezal Arte Brasil Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Feira de Artesanato da Praça das 
Piscinas Naturais 

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

Casa das Pedras Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais, Box 2 

Destaque Arte Praia Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 101/109 
Shalon Artes Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 226 
Samambaia Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 294 
Terral Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 340 
Tapitanga Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 352 
Loja Origens Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 388 
Estrela do Mar Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 422, loja D
Beijupirarte Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 458 
Âncora do Porto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 467 
Luarte Mar Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 5 
Feira de Artesanato da Praça do 
Artesanato 

Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, Praça do 
Artesanato 

Cia da Arte Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Te Cris Porto de Galinhas - Recanto II, Rua dos Navegantes, s/n 
Porto Artesanato Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, 17B 

Poleiro Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Galeria Verde 
Mar, loja 11 

Traços Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Galeria Verde 
Mar, loja 17 

Aquários Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Galeria Verde 
Mar, loja 18 

Paulo Artesanato Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Galeria Verde 
Mar, loja 3 

Arte Porto Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, lote B, s/n 

Shalon Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Praça do 
Artesanato 

Sua Imagem Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, Praça do 
Artesanato 

Artes e Fibras Naturais Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, s/n 
Ateliê do Porto Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, s/n, loja 16 
Ateliê Mila Andrade Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, s/n, loja 9 
Cerâmica Ipojuca Sede - PE-60, km 14 

Bancos 
Banco Matriz N.S. do Ó N.S. do Ó - Praça Alberto Costa, s/n 
Bradesco Porto de Galinhas (Auto-
atendimento) 

Porto de Galinhas - Merepe V, PE-09, km 9, Espaço Porto 
Arena 

Banco do Brasil Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Banco do Brasil Porto de Galinhas 
(Auto-atendimento) Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 

Bandepe Porto de Galinhas (Auto-
atendimento) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

Banco Matriz Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 1, loja 18 
BBV Porto de Galinhas (Auto-
atendimento) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, Praça do 
Artesanato 

Banco Matriz Ipojuca Sede - Rua Cristovão José da Silva, 40, Centro 
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Equipamentos e Serviços 
Turísticos Localização 

Banco do Brasil Ipojuca Sede - Rua do Comércio, 108, Centro 
Bandepe Sede - Rua do Comércio, 49, Centro 

Barcos / Jangadas - Passeios 
Barcos do Pontal de Maracaípe Maracaípe - Pontal de Maracaípe 
Atlantic Diving Porto de Galinhas - Recanto II, Praça das Piscinas Naturais 
Barcos da Pç das Piscinas Naturais Porto de Galinhas - Recanto II, Praça das Piscinas Naturais 
Topázio / Porto Point Porto de Galinhas - Recanto II, Praça das Piscinas Naturais 

Casas de Câmbio 
Norte Câmbio Porto de Galinhas - Recanto III, Galeria Verde Mar, loja 8 

Centros Comerciais 
Galeria Parahóby Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Galeria Piccola Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 
Shopping Apolo Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Caraúna  
Shopping Center Porto Rico Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 1 
Galeria Aquarius Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Galeria Verde Mar Porto de Galinhas - Recanto III, Av. Beira Mar, s/n 
Galeria Caminho da Praia Porto de Galinhas - Recanto III, Rua das Piscinas Naturais 
Shopping Ipojuca Sede - Rua do Comércio, 80, Centro 

Farmácias 
Superfarma N. S. do Ó N.S. do Ó - Praça Capitão Antônio Braz Pereira 
Farmácia Saúde do Porto Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 172 
Superfarma Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 172 
Drograria São João Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 372 
Farmácia dos Pobres Sede - Praça Getúlio Vargas, 1, Centro 
Farmácia do Povo Sede - Rua Capitão Antônio Braz Pereira, 136 
Farmácia União Sede - Rua Cristovão José da Silva, 137, Centro 
Farmácia Confiança Sede - Rua Cristovão José da Silva, 20, Centro 
Farmácia Saúde Sede - Rua do Comércio, 20, Centro 
Farmácia Bom Jesus Serrambi - Vila dos Pescadores, 500 

Lojas de Conviniência 
Star Mart Porto de Galinhas - Merepe V, lote 3 
Stop Point Sede - PE-60, km 16 

Empresas de Mergulho 
Atlantic Diving Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 
Porto Point Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 
Aicá Diving Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 96 

Equipamentos Esportivos e de Lazer - Alguel e Venda 
Koinonia Maracaípe - Av. Beira Mar, s/n 
Manoel do Jet-ski Muro Alto 
Atlantic Diving Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 
Porto Point Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 
Aicá Diving Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 96 

Informações Turísticas 
SEDUPE Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 188 

Locadoras de Automóveis 
Buggy Tour Porto Cupe - Hotel Ocaporã 
Buggy Tour Nossa Senhora do Ó N.S. do Ó - Rua do Colégio, s/n 
Via Porto Rent a Car N.S. do Ó - Travessa Mário Lima, s/n 
Nordeste Rent a Car Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09, quadra I2, lote 1A 
Lasac Rent a Car Porto de Galinhas - Merepe II, quadra A2, lote 1 
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Equipamentos e Serviços 
Turísticos Localização 

JL Locadora e Turismo Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 1A, lote 4 
Porto Locadora Porto de Galinhas - Merepe III, Rua da Esperança 
Aluguel de Buggy Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, s/n 
Isamar Locadora Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 372 
Ipojuca Locadora Sede - Praça Getúlio Vargas, 17, 1o andar 

Locadoras de Imóveis 
C e A Imobiliária Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Imobiliária Ximenes Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 124 
Porto Imóveis Porto de Galinhas - Merepe V, lote 3 

Marinas 
Marina Serrambi Serrambi - Ponta de Serrambi, Av. Baía Formosa, quadra G2 

Oficinas de Veículos / Borracharias 
Borracharia do Nazareno N.S. do Ó - PE-09, quadra 2, lotes 12/15 
Oficina do Zequinha N.S. do Ó - Rua Manoel Gomes da Silva, 95 
Borracharia São Cristovão Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Oficina de Aniceto Porto de Galinhas - Recanto III, Rua 1 do Pantanal, 2 
Oficina Duluciano Sede - Av. Francisco Alves de Souza, s/n 
Borracharia Ipojuca Sede - PE-60, km 16 

Postos de Abastecimento de Veículos 
Posto Camela - Alvorada Camela 
Posto N. Senhora do Ó (Texaco) N.S. do Ó - PE-09, quadra 2, lotes 12/15 
Posto Maracaípe (Texaco) Porto de Galinhas - Merepe V, lote 3 
Posto Ipojuca (Petrobrás) Sede - PE-60, km 16 
Posto Califórnia (Ipiranga)   

Roteiros Turísticos 
Agência Luck Porto de Galinhas   
Martur   
Pé no Mangue Ecoturismo e 
Aventura   

Sevagtur   
Trade Turístico / Associações de Classe ligadas ao Turismo 

AHPG (Associação de Hotéis de 
Porto de Galinhas) 

Cupe - Granja São Judas Tadeu, área Merepe A3 (Hotel 
Village) 

AAPI (Associação dos Artesãos 
Profissionais de Ipojuca) Porto de Galinhas - Recanto I, Rua Beijupirá, s/n 

AAPG (Associação dos Artesãos de 
Porto de Galinhas) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

ABPG (Associação dos 
Barraqueiros de Porto de Galinhas) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

AJPG (Associação dos Jangadeiros 
de Porto de Galinhas) 

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

APCBI (Associação de Proprietários 
e Condutores de Buggys de Ipojuca)

Porto de Galinhas - Recanto II, Av. Beira Mar, Praça das 
Piscinas Naturais 

ACPG (Associação dos 
Comerciantes de Porto de Galinhas) Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, 163 

APPG (Associação de Pousadas de 
Porto de Galinhas) 

Porto de Galinhas - Recanto III, Rua Projetada, 66, Socó 
(Pousada Casarão Neves) 

Cultos Religiosos 
Igreja de Santo Antônio de Pádua Camela - Rua Santo Antônio, s/n 
Igreja de Nossa Senhora do Ó N.S. do Ó - Praça Capitão Antônio Braz Pereira 
Assembléia de Deus de Porto de 
Galinhas Porto de Galinhas - Merepe III 
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Equipamentos e Serviços 
Turísticos Localização 

Igreja de Nossa Senhora do 
Desterro Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 

Igreja Presbiteriana Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 
Xangô de Carapeba Sede - Rua da Boa Vista, 82, Centro 
Igreja de Santo Cristo e Convento 
de Santo Antônio Sede - Rua do Convento, s/n, Centro 

Igreja das Testemunhas de Jeová Sede - Rua José Alves de Souza, 3, Centro 
Primeira Igreja Batista Sede - Rua Silviano Rangel Moreira, 6, Centro 
Igreja Evangélica Assembléia de 
Deus Sede - Rua Ver. Antônio Bonifácio, 73, Centro 

Igreja Pentecostal Assembléia de 
Deus Serrambi - Vila dos Pescadores, s/n 

  
Infra-estrutura de Apoio Turístico Localização 

Correios 
Correios - Camela Camela - Praça Afonso Lins Soares, s/n 
Correios - Ipojuca Ag. Centro Sede - Rua Cel. João de Souza Leão, s/n 
Correios - Ipojuca Ag. PG Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 

Delegacias 
21a DPM - Civil (Ipojuca) Sede - Rua Hilda da Costa Monteiro, 250 
Núcleo de Segurança Comunitária 
18o BPM - N.S. do Ó N.S. do Ó - Praça Alberto Costa, s/n 

Núcleo de Segurança Comunitária 
18o BPM - Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Merepe I, PE-09, km 8 

Posto da Polícia Militar de 
Pernambuco - 3o COM - 18o BPM Camela - Praça Pedro Serafim, s/n 

Jornais 
Nativo Porto de Galinhas - Merepe III, quadra 3C, lote 3 
Porto de Galinhas N.S. do Ó - Praça Alberto Costa, s/n 

Posto Telefônico 
Nossa Senhora do Ó Praça do Mercado, s/n 
Posto Telefônico Rua Augusto Henrique de Almeida, s/n. 

Salvamento Marítimo / Fluvial / Aéreo 

Salvamento Marítimo (Salva-vidas) Porto de Galinhas - Recanto II, Rua Dr. Manoel Luiz 
Cavalcante Uchoa, s/n 
Terminal Rodoviário 

Ponto de Parada (Ipojuca) Sede - Rua do Comércio, s/n 
Ponto de Parada (N. S. do Ó) N.S. do Ó - Rua Manoela Gomes, s/n 
Ponto de Parada Porto de Galinhas - Recanto II, Rua da Esperança, s/n 

Sistema Médico-Hospitalar 
Hospitais 

Centro Hospitalar Carosita Brito N.S. do Ó - PE-38 
Unidade Mista Santo Cristo de 
Ipojuca (Hospital e Maternidade) Sede - Rua Ver. Antônio Bonifácio, s/n, Centro 

Postos de Saúde 

Posto Médico de Porto de Galinhas Porto de Galinhas - Merepe IV, Rua Dr. Manoel Luiz 
Cavalcante Uchoa, s/n 

Unid. Mista Santo Cristo de Ipojuca Sede - Rua Ver. Antônio Bonifácio, s/n, Centro 
Unidade de Saúde da Família Serrambi - Ponta de Serrambi, Vila dos Pescadores 
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AANNEEXXOO  EE  ––  RRootteeiirroo  ddaa  oobbsseerrvvaaççããoo  ssiisstteemmááttiiccaa  

  

 Identificação das alterações ocorridas na paisagem urbana; 

 Condições de habitação e do padrão das construções; 

 Conflitos de usos - Atividades realizadas nos espaços privados (habitação, 

comércio, serviço, indústria, mista) e atividades realizadas nos espaços públicos / 

livres; 

 Infra-estrutura (energia elétrica e iluminação, transporte, abastecimento d’água, 

esgoto, drenagem urbana, coleta de lixo); 

 Sistema viário (pavimentação e calçamento); 

 Oferta de serviços públicos e equipamentos urbanos; 

 Espaços públicos; 

 Permeabilidade (dimensão e forma das quadras e dos lotes). 
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AANNEEXXOO  FF  ––  RRootteeiirroo  ddaass  eennttrreevviissttaass  sseemmii--eessttrruuttuurraaddaass  

 

SEDUPE – Projeto de Requalificação Urbana de Porto de Galinhas: 

 Linhas de atuação e metas; 

 Elementos definidores das prioridades; 

 Como vem ocorrendo sua implantação; 

 Como se articula com as demais esferas do poder público e demais projetos 

existentes para a área em estudo; 

 Qual a avaliação feita até agora. 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente do Município 

do Ipojuca – Diretorias de Turismo e Meio Ambiente: 

 Linhas de atuação, metas e prioridades; 

 Como se articula com os demais de órgãos da Prefeitura, principalmente 

com as demais diretorias da Secretaria; 

 Como se dá a articulação das diretorias com objetos específicos, interesses 

em princípio divergentes, e prioridades diversas. 

Secretaria de Infra-estrutura e Serviços Municipais do Município do Ipojuca: 

 Linhas de atuação e metas; 

 Como se dá a regulação e o ordenamento territorial; 

 Fiscalização e monitoramento; 

 Conflitos entre a normatização e gestão efetiva do solo urbano. 
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COMTUR: 

 Linhas de atuação, metas e prioridades; 

 Como se articula com os demais atores sociais e com os diferentes 

interesses. 

AHPG: 

 Linhas de atuação, metas e prioridades; 

 Como se articula com os demais atores sociais e com os diferentes 

interesses. 

 

 


