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Figura 1 - Vista Parcial de Goiana (2004) - Foto SINTAXE 
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Neste Relatório Final, é apresentado o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Goiana - PDDU, que constitui a 3a. Etapa e fase conclusiva dos 
trabalhos de consultoria contratados pela Prefeitura Municipal de Goiana à 
SINTAXE para prestação de serviços técnicos de consultoria para atualização e 
adequação do Plano Diretor Urbano de Goiana às determinações do Estatuto da 
Cidade.  

 
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Goiana - PDDU, ora 

concluído, assumiu características inovadoras para alcançar a complexidade e 
escala do município, considerado todo o seu território por suas áreas urbanas e 
rurais, atendendo ao escopo de trabalho exigido nos termos do ESTATUTO DA 
CIDADE – Lei N.° 10.257, de 10 de julho de 2001. 

 
Os pressupostos metodológicos do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano de Goiana, incorporam todas as recomendações do Estatuto da Cidade no 
sentido da aplicação dos princípios da Constituição Federal,  que estabeleceu 
diretrizes gerais para a política urbana, regulando o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental.  
  

No desenvolvimento dos trabalhos, a equipe técnica da Prefeitura 
participou da execução das suas diversas etapas e promoveu a articulação local da 
discussão e encaminhamento para aprovação dos produtos finais, inclusive da 
legislação a ser proposta e demais instrumentos normativos integrantes dos 
trabalhos. Sempre que possível, os elementos cartográficas básicos para os 
trabalhos e informações como relatórios, planos e projetos, bem como as demais 
informações relativas à realidade administrativa do município, foram fornecidas pela 
Prefeitura à Consultora.  

 
A cada Etapa os relatórios respectivos foram entregues à Prefeitura. A 

versão final dos trabalhos aqui apresentadas, é entregue em três cópias de dois 
volumes do PDDU de Goiana (Relatório e Anexos), acompanhados dos respectivos 
arquivos gravados em CD´s. Os volumes são impressos em papel A4. Os desenhos 
e mapas são também entregues em meio digital, com três cópias do material 
cartográfico impressas em papel sulfite. 

 
O Anteprojeto da Lei do Plano Diretor encontra-se anexo ao PDDU, e 

deverá ser encaminhado pela Prefeitura ao Legislativo Municipal.   
 

A colaboração e a harmonia durante o desenvolvimento dos trabalhos de 
produção deste PDDU entre as Secretarias da Prefeitura, a equipe técnica da 
SEPOMA, contando com o apoio de órgãos governamentais, notadamente da 
Agência CONDEPE/FIDEM, CPRH, FUNDARPE, COMPESA, IPHAN/5.aSR, 
INCRA, SDETE, DER, DNER, PRODETUR/PE, Projeto Renascer, PROMATA, e 
algumas empresas governamentais como a COMPESA, EMPETUR, EMTU, foi nota 
marcante dos trabalhos. Do mesmo modo, o comparecimento e participação de 
parte expressiva da representação da sociedade civil do município, sobretudo nas 
duas Oficinas e ao Fórum realizados, os quais contaram com os representantes de 
Associações de Moradores, Colônias de Pescadores, Organização empresariais, 
entre muitos cujas presenças, atesta o interesse público e a responsabilidade da  
sociedade de Goiana. Estas presenças estão registradas em apêndice deste 
Relatório.  
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À colaboração de muitas pessoas das instituições já citadas, a equipe da 

SINTAXE registra aqui seus agradecimentos, salientando especialmente as 
pessoas cuja dedicação nos deixou sensibilizados: da Prefeitura de Goiana, a 
presença sempre atenta aos trabalhos do Prefeito Edval Soares e de Alfredo Neto, 
Secretário da SEPOMA, da Arq. Fabiana Santos, Diretora de Planejamento, e dos 
seus técnicos, Arq. Josielson Roque de Jesus, Arq. Anselmo José de Oliveira 
Lemos, Top. Strancener de Medeiros, bem como do Secretário José Henrique 
César de Albuquerque, de Abastecimento e Serviços Urbanos, e do apoio de 
secretária Luciana Leite; dentre os órgãos e empresas públicas, da equipe da 
Agência CONDEPE/FIDEM, nas pessoas dos técnicos  Econ. Lúcia Helena Ferraz, 
Ass. Soc. Maria José de Sá Ferraz, Soc.  Rejane Maria Dutra Lins, e Arq. Tamar 
Lima; do PROMATA,  Eng.º Teógenes Leitão e Arq. Roberto Salomão; do IPHAN, 
Engº Frederico Almeida, Arq. Fernanda Gusmão, Arq. Daniela Periquito e Arq. 
Carmem Muraro; e da  FUNDARPE o Arqueólogo Ulisses Pernambucano e o Arq. 
Luis Moriel. Agradecimentos especiais devem ser registrados também ao Clube 
Saboeira, à Ordem Terceira do Carmo de Goiana, e à direção da Escola Marie 
Armelle, que acolheram os trabalhos do PDDU nas suas reuniões públicas.  
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O Estatuto da Cidade, denominação corrente da Lei nº 10.257, sancionada 

em de 10 de julho de 2001, regulamentou os Artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal e estabeleceu as diretrizes gerais da política urbana brasileira. Foram 
criadas normas novas de ordem pública e de interesse social que regulam o uso da 
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. Dentre os instrumentos criados pelo 
Estatuto da Cidade está o Plano Diretor, o qual é definido como o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. 

 
Planos diretores passaram a ser obrigatórios para determinadas cidades 

em função de tamanho demográfico, ou de determinados contextos, como no caso 
de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, ou de áreas de interesse 
turístico e outros. Para os casos de Municípios com mais de 20 mil habitantes, o 
Plano Diretor é obrigatório. 

 
Dependendo da complexidade, da dinâmica, do tamanho demográfico 

da cidade, do município ou da realidade do seu contexto, naturalmente, o escopo 
do plano varia. Entretanto, ele deverá conter, no mínimo: a delimitação das áreas 
urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização 
compulsórios, considerando a existência de infra-estrutura e de demanda para 
utilização, na forma do art. 5º do Estatuto da Cidade, e das disposições nele 
requeridas pelos seus artigos Nºs 25, 28, 29, 32 e 35; e o sistema de 
acompanhamento e controle de sua implantação. 

 
O processo de sua elaboração e a fiscalização de sua implementação 

deverão ter garantidas pelo Legislativo e o Executivo municipal, audiências públicas 
e debates com a participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade, a publicidade quanto aos documentos e 
informações produzidos, bem como o acesso de qualquer interessado aos 
documentos e informações produzidos.  

 
O Plano Diretor é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e expansão urbana do município e para isto precisa ser aprovado como lei 
municipal. É integrante do processo de planejamento municipal como um todo, 
devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, 
incorporarem as diretrizes e as prioridades nele contidas. Tem como alcance o 
território do Município, englobado em sua totalidade. O plano diretor e assim como 
a lei que o instituir deverão ser revistos, pelo menos, a cada dez anos. Assim, deve 
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expressar as exigências fundamentais de ordenação da cidade para o cumprimento 
das funções sociais da propriedade urbana, assegurando o atendimento das 
necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao 
desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no 
Estatuto da Cidade. 
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O Plano Diretor de Goiana, cuja cidade tem mais de 20 mil habitantes, é 

obrigatório. Nele foram adotados os parâmetros fundamentais para o cumprimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, a garantia do princípio 
geral de planejamento para o desenvolvimento sustentável, bem como os objetivos 
gerais e específicos e as etapas de execução, apresentados abaixo: 
  
Objetivos Gerais 
 

I - garantia do direito à cidade sustentável, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 
futuras gerações;  
 
II - gestão democrática com a participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e acompanhamento do Plano, e da indicação de seus programas e 
projetos de desenvolvimento urbano;  
 
III - ordenação e controle do uso do solo para assegurar o desenvolvimento 
harmônico da cidade; 
  
IV - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território 
sob sua área de influência; 
 
V - adoção de parâmetros e padrões de produção e consumo de bens e 
serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 
sob sua área de influência; 
  
VI – a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização. 
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Objetivos Específicos  
 

O PDDU de Goiana teve como objetivos específicos a elaboração dos 
instrumentos normativos legais que permitem: 
 

I - assegurar a utilização adequada dos imóveis urbanos; 
 

II - inibir a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
 

III - evitar o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou 
inadequados em relação à infra-estrutura urbana; 
 
IV - disciplinar a instalação de empreendimentos ou atividades que 
possam funcionar como pólos geradores de tráfego, de acordo com a 
previsão da infra-estrutura correspondente; 
 
V -  coibir a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua 
subtilização ou não utilização;  
 
VI - evitar a deterioração das áreas urbanizadas; 
 

VII - evitar a poluição e a degradação ambiental; 
 
VIII - compor um elenco de ações prioritárias para consecução das 
recomendações do Plano; 
 
IX - buscar o estabelecimento de parcerias para viabilização de 
empreendimentos estratégicos para o desenvolvimento local. 

 
As Etapas de Execução cumpridas durante a seqüência da elaboração de 

seus trabalhos estão indicadas abaixo: 
 
Etapa 1 – Reconhecimento da Realidade e Diagnóstico - 1ª Oficina - Os 

trabalhos desta Etapa 1 foram destinados ao reconhecimento e caracterização das 
diferentes áreas de interesse do município, compreendendo a mobilização dos 
principais atores envolvidos nas questões, entrevistas com pessoal local envolvido 
com áreas interessando ao Plano, levantamento da situação atual de cada uma 
dessas áreas, e realização da 1ª Oficina, em Goiana, para o reconhecimento dos 
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seus referenciais e principais problemas e potencialidades, visando a composição 
de Leituras Técnica e Comunitária da realidade, para obtenção de Diagnóstico.  
 

Etapa 2 – Formulação Estratégica, Diretrizes de Desenvolvimento e 
realização da 2ª Oficina – Após a consolidação da análise e contextualização dos 
problemas e potencialidades existentes de cada uma das áreas do conjunto 
municipal, foram elaboradas as propostas preliminares para o Plano. Decorrido um 
longo e involuntário intervalo causado pela supressão dos recursos federais 
destinados aos trabalhos do plano, na 2ª Oficina, foram colhidos elementos para 
formulação estratégica de diretrizes de desenvolvimento, marcando também a 
retomada dos trabalhos e sua conexão com as  etapas anteriores.  
 

Etapa 03 – Estruturação da Proposta do Plano Diretor - Fórum - Nesta 
terceira Etapa, foi produzida a estruturação da proposta do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano, em articulação com o pessoal técnico da Prefeitura. 
Estes trabalhos foram concluídos com a realização de um Fórum para 
apresentação e discussão dos elementos propostos para o Plano e obtenção  de 
recomendações visando a formulação da sua versão final. Realizado em 10 de 
julho de 2004, no auditório da Escola Marie Armelle, em Goiana, o Fórum contou 
com a participação de 65 pessoas, representando entidades de sociedade civil de 
Goiana, dos governos municipal, estadual e federal. Foram debatidos diversos 
aspectos do PDDU e colhidas recomendações que foram examinadas e 
incorporadas aos trabalhos. 

 
Etapa 04 – Plano de Ação Municipal - Após a conclusão da versão final do 

Plano Diretor, incorporando e dando coerência e unidade ao conjunto das suas 
recomendações, foi produzida a apreciação sobre os instrumentos existentes na 
Administração local e sugeridos outros a serem criados, capazes de viabilizar a 
efetiva implementação do PDDU. Assim, para o conjunto das ações recomendadas 
no Plano de Ação, é a indicada a utilização de instrumentos já existentes, ou a 
serem criados, não só o âmbito da Administração municipal, como fora dela 
(articulação com órgão estaduais e outras prefeituras, por ex.) de modo a garantir 
que os objetivos básicos a que o PDDU se propõe possam ser atingidos: a melhoria 
da qualidade de vida da população e a efetividade da gestão urbana. 
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Figura  2 - Trecho de carta de Pernambuco, inclusive Itamaracá, de conjunto cartográfico de George Marcgrave 

(1643)., à direita, em baixo, cena da batalha naval entre as esquadras hispano-portuguesa e holandesa, em 12 de 
janeiro de 1640.  

 
(...)Compostas e ordenadas as cousas da Paraíba,  se partiu o Mestre de Campo André 
Vida de Negreiros, para o nosso arraial da Várzea, trazendo consigo ao Capitão Antonio 
Gonçalves Tição com a sua Companhia, para o que se lhe oferecesse no caminho, e também 
trouxe consigo a dous Holandeses e uma mulher da mesma nação, que o Camarão tinha 
presos, e a outros dous, que o dito Mestre de Campo tomou vivos às mãos, e chegando a 
GoianaGoianaGoianaGoiana prendeu a um Cristo novo chamado Chacão, o qual se havia feito judeu no Recife, e 
depois temendo a ruína do alevantamento da empresa da liberdade, se tornou outra vez a reduzir 
a fé de Cristo; este Cristão novo trouxe preso para se fazer dele o que a justiça julgasse, ou 
manda-lo preso ao Tribunal da Santa Inquisição.(...) 

Trecho de " O Valeroso  Lucideno e 
Triunfo da Liberdade" de Frei Manoel 
Calado, IIº Volume, Tipografia Diário da 
Manhã, Recife, 1942 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 
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Goiana foi inicialmente criada em 1568. Em 15 de janeiro de 1685, passa 
a ter o status de Vila. Em 03 de agosto de 1892, foi constituído o Município 
autônomo de Goiana. As origens do povoamento do que hoje é o município de 
Goiana foram impulsionadas pela implantação da cultura do açúcar, favorecida 
pelas vantagens oferecidas por seu território, em função das múltiplas alternativas 
de acesso fluvial, além da navegação pelo mar e de uma topografia favorável.  
Goiana teve seu berço no início da colonização do que foi a Capitania de 
Itamaracá. Apoiada na população indígena, presente de modo expressivo em 
quase todo o litoral brasileiro, nos escravos trazidos da África, e nos portugueses 
que capitaneavam o processo de colonização, Goiana logo fez florescer uma série 
de pequenos núcleos de produção de açúcar, sediando localidades como São 
Lourenço, Tejucupapo, Japomin, Catuama e várias outras, que logo já estariam 
registradas pelos primeiros cartógrafos do Brasil, desde o século XVI. 

 
De presença ativa nessas terras, Goiana sempre foi palco de 

acontecimentos relevantes ao longo de toda a sua história.Conhecida pela 
politização de sua população e pelo bom número de jornais que circulavam pela 
Vila, Goiana esteve marcando sua presença em todos movimentos políticos da 
história, notadamente de Pernambuco. É sua a passagem do lendário episódio das 
batalhas de Tejucupapo, onde as mulheres locais se notabilizaram nas lutas contra 
a dominação holandesa. Também esteve presente em movimentos e marcos 
histórico-revolucionários durante o períodos do Império e da República.  

 

 
Figura  3 - Desenho de Frans Post representando engenho do séc XVII, extraído de   

carta de Pernambuco e Itamaracá, de George Marcgrave (1643). 

 
(...) despediram do Recife ao seu General do mar João Cornelicten 
Lictart e o capitão Nicolas, com cento e cinqüenta soldados em vinte 
lanchas, os quais chegando a Ilha de Itamaracá, tomaram ali outras dez 
lanchas com cem Brasilianos, e com esta tropa saíram em um porto do 
TejucupapoTejucupapoTejucupapoTejucupapo, aonde certos moradores andavam nas suas roças arrancando 
mandioca para fazerem farinha, os quais tantos que viram a máquina das 
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lanchas e a grande tropa de gente, largaram a mandioca, que tinham 
arrancado, e partiram fugindo a dar rebate ao mestre de campo, que estava em 
GoianaGoianaGoianaGoiana, no qual logo pôs em ordem a gente, para ir investir com os 
holandeses (...) 

Trecho de " O Valeroso  Lucideno e 
Triunfo da Liberdade" de Frei Manoel 
Calado, IIº Volume, Tipografia Diário da 
Manhã, Recife, 1942 

 No séc. XIX Goiana viveu seu apogeu, alcançando a classificação de 
cidade mais desenvolvida social e economicamente, depois de Recife. Por suas 
vias fluviais circulavam mercadorias das mais variadas espécies. Seus 94 
engenhos abasteciam variadas embarcações marítimas e fluviais com o açúcar do 
lugar. A carne bovina era igualmente tão intensamente comercializada que, durante 
muito tempo, abasteceu parte da capital. As olarias ao seu redor produziam tijolos, 
telhas e cerâmicas para a construção civil.  
 

 
Figura  4 - Foto do Porto de Goiana (1910) 

 
A cultura do açúcar se manteve até hoje. Continua sendo sua mais 

expressiva atividade econômica, ocupando a quase totalidade de seu território.   
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Figura  5 - Mapa da Costa Norte Pernambucana (Séc. XVII) 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
GEOGRÁFICA 
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Goiana está situada na mesorregião da Mata pernambucana; e é 
classificada como integrante da microrregião Mata Setentrional. Sua localização 
geográfica é privilegiada, pois fica a meio caminho entre Recife e João Pessoa, e 
Recife e Campina Grande. Suas funções urbanas atingem um contexto 
microrregional que extrapola os distritos e localidades de seu território e lhe confere 
domínio funcional sobre um conjunto significativo de pequenas cidades, como 
Itaquitinga, Aliança, Itambé e Condado, em Pernambuco, chegando a cidades da 
Paraíba, como Pedras de Fogo, Caaporã, Itabaiana e Pitimbú, e localidades como 
Acaú. 

A área do Município é de 492,1 km2, na qual se apresentam belas 
paisagens de um litoral ricamente recortado, com muitas praias, estuários de rios, 
mangues, morros e tabuleiros recobertos por canaviais sobre solo argiloso, 
alternados por vestígios da mata atlântica e vegetação de mangue, dominantes no 
ambiente natural original da região.  

Situada na Latitude (S) 7° 33' 45'', e Longitude (W.Gr.) 35° 00' 00'', tem 
seu clima quente e úmido amenizado pelos ventos dos quadrantes sudeste e 
nordeste, com temperatura média anual de 25°C. A altitude da sede municipal é 
14m.  

 

 
Mapa 1 - Localização geográfica regional de Goiana 
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Mapa 2 - Localização de Goiana na sua microrregião de influência  

 
 



 

22 Consultoria: 
 

 

 
 

 

  
Figuras 6 a 12 - Fotos das reuniões participativas - Oficinas do PDDU - Fotos SINTAXE 

 
 

LEITURA COMUNITÁRIA 
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Na leitura comunitária são apresentados e comentados os resultados 

alcançados nas reuniões públicas realizadas com os atores da sociedade de 
Goiana - lideranças, representantes de setores da sociedade civil, de organizações 
empresariais privadas e de instituições governamentais, que compuseram 
expressivo universo de participantes  nas  duas Oficinas. O resultado destas 
reuniões de trabalho exprimem a visão crítica da realidade e os caminhos 
vislumbrados para o seu desenvolvimento. 
 

A leitura comunitária foi obtida no curso das duas primeiras etapas da 
preparação do Plano através das Oficinas realizadas. A 1ª Oficina teve como 
objetivo o reconhecimento dos referenciais existentes, seus principais problemas e 
potencialidades, compondo um diagnóstico da realidade de Goiana. Foi também 
momento para conhecimento do Estatuto da Cidades, conceituação do Plano 
Diretor e sua importância, e de aproximação e sensibilização da população local 
sobre a importância de sua participação no processo de construção do Plano 
Diretor de Goiana. A 2ª Oficina, destinada a informar os avanços dos trabalhos de 
construção dos elementos do Plano, teve apresentadas as propostas preliminares 
em elaboração e nela foram colhidas sugestões e recomendações para o Plano 
Diretor. 

 
A apuração dos resultados dos trabalhos dessas Oficinas, seja na coleta 

das indicações sobre os Problemas e Potencialidades apreendidos pelos grupos, 
seja pelas Recomendações indicadas nos trabalhos na 2ª Oficina, por sua grande 
diversidade e  impossibilidade do seu aproveitamento direto, foram analisadas e 
agrupadas segundo a temática tratada através da incidência de palavras-chave 
(vide QUADRO 1).  
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QUADRO  01  

RESUMO DE APURAÇÃO DA 1ª E 2ª OFICINAS - LEITURA COMUNITÁRIA 
1ª Oficina 2ª Oficina 

PROBLEMAS POTENCIAIS PROPOSTAS 
CATEGORIAS 
TEMÁTICAS 

INCIDÊNCIAS % INCIDÊNCIAS % INCIDÊNCIAS % 

GESTÃO CONTR. 
URBANO 

6 13,9 - - 26 35,1

PATRIMÔNIO 
CULTURAL 

1 2,3 12 27,3 10 13,5

TURISMO - - 5 11,3 9 12,2
MEIO AMBIENTE 7 16,3 12 27,3 8 10,8

FOMENTO A ATIV. 
ECON. 

6 13,9 12 27,3 6 8,1 

SAÚDE E 
EDUCAÇÃO 

3 7,0 - - 5 6,7 

SEGURANÇA 2 4,7 - - 3 4,1 
TRANSP. E SIST. 

VIÁRIO 
3 7,0 - - 3 4,1 

HABITAÇÃO 2 4,7 - - 2 2,7 
ORG. E DESENV. 

SOCIAL 
6 13,9 - - 2 2,7 

SANEAMENTO 
BÁSICO 

7 16,3 - - - - 

LOCALIZ. 
ESTRATÉGICA 

- - 3 6,8 - - 

TOTAL 43 100 44 100 74 100
 

Fonte SINTAXE - PDDU Goiana 

 

A análise assim elaborada, revelou a composição de “grupos de palavras-
chave afins” indicativas dos problemas, dos potenciais e, do mesmo modo, das 
recomendações  de proposta para o Plano.  O QUADRO 1 mostra a percepção 
coletiva das questões a serem trabalhadas no PDDU de Goiana. 

 
Os Problemas apontados revelaram interessante coerência interna entre as 

questões que tratavam. Trazem questões de saneamento básico e meio ambiente à 
frente, seguidas da falta de organização e desenvolvimento social, juntamente com 
falhas na gestão e controle urbano, acompanhadas da necessidade de fomento a 
atividades econômicas para dinamização e geração de empregos na economia 
local.  

 
Os Potenciais confirmam a compreensão das questões, identificando 

patrimônio cultural, meio ambiente e atividades econômicas, seguidos de turismo, 
como as grandes possibilidades de desenvolvimento de Goiana. 
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As Propostas recomendadas vêm na mesma linha de coerência. Mostram 

uma grande incidência de recomendações para aprimoramento da gestão, controle 
urbano, patrimônio cultural (quanto ao seu desenvolvimento e aproveitamento), 
seguidas de recomendações para fomento a atividades econômicas, principalmente 
no âmbito do turismo, além dos cuidados com o meio ambiente. Com efeito, foram 
indicadas as saídas mais promissoras para desenvolver o município de Goiana que 
é a articulação destas questões, com um cuidadoso trabalho de ativar esses 
potenciais existentes para a geração da expansão e diversificação econômica, 
capaz de ofertar novos empregos,  absorvendo a mão-de-obra local, tratando o 
meio ambiente e exercendo o imprescindível controle sobre os assentamentos e o 
ambiente, o que somente será possível com amplo trabalho político e fortalecimento 
das organizações comunitárias para participação coletiva. 
 
 
 



 

26 Consultoria: 
 

 
 
 

 
Figura  13 - Norte cartográfico do Séc. XVII - Extraído de carta de Vingboons 

 
 

 

LEITURA TÉCNICA 
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Figura  14 - Trabalhadores da cana - 2004 

 
 

POPULAÇÃO  
E INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
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A leitura técnica se constitui da apresentação e análise de informações 
técnicas destinadas a compor um quadro de caracterização objetiva da realidade 
atual do município e de sua evolução recente, concorrendo para formulação de um 
diagnóstico.  

 
 
A população recenseada no Censo de 2000 em Goiana é de 71.177 

habitantes, sendo 43.531 residentes em zonas urbanas, o que corresponde a 61,2 
% do seu total. A população das zonas rurais do município soma  27.040 
habitantes, correspondendo a 38,8 % do total. O QUADRO 1 abaixo mostra a 
distribuição da população pelos distritos, a sua repartição entre urbanos e rurais, e 
a divisão por sexo. Nota-se que a percentagem de população rural ainda é 
relativamente alta, tendo em vista a proximidade da Região Metropolitana do 
Recife. A taxa de urbanização do município é de 61,2%. A Média de Moradores por 
Domicílio é de 4,1 hab/domicílio, que é condizente com o contexto e as 
características do município, inclusive com sua percentagem de habitantes rurais.  
A taxa anual de crescimento demográfico (1991/2000) foi de 1,16. 

 
 

 QUADRO  02  
Distribuição da População de Goiana por Situação de Domicílio e Sexo 
 

Município 
e distritos Total Urbana % Rural % Homens % Mulheres % 

Goiana 71 177 43 531 61,2 27 646 38,8  35 056 49,3 36 121  50,7
Goiana 55 260 34 960 63,3 20 300 36,7  27 040 48,9 28 220  51,1
Ptas. Pedra 7 730   3 521 45,5   4 209 54,5   3 925  50,8 3 805  49,2
Tejucupapo 8 187   5 050 61,7   3 137 38,3   4 091  50,0 4 096  50,0

Fonte: Censo 2000, IBGE (Extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 
O surgimento de núcleos peri-urbanos, assentamentos habitacionais 

surgidos em grande número na área considerada rural, ao longo da Rodovia PE 49, 
que dá acesso às praias, deve ser registrado. Tais núcleos vêm tendo crescimento 
expressivo, e a soma suas áreas urbanas já alcança aproximadamente 50,0 ha. 
São as localidades de Ibeapicu, Carrapicho I, Carrapicho II, Aldeia, Gambá e 
Alecrim. 
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A população praieira recenseada como residente no distrito de Pontas de 

Pedra, deve ser notado, é restrita apenas ao perímetro dessa vila, inclusive as 
localidades de Cocota e Malvinas. Soma como urbano apenas com a população de 
Barra de Catuama. Com isto, exclui-se do contexto urbano grande parte do 
contínuo já conurbado, integrado pelas localidades de Gulandim e grande parte da 
Praia de Catuama. Do mesmo modo, deixa-se de classificar como urbanas grande 
parte das localidades de Carne de Vaca e Canoé. Nas praias, embora esta área 
seja a mais extensa zona urbanizada do município e maior do que a sede, de fato, 
sua população residente é muito inferior à da Sede. É nesta grande cidade das 
praias onde são concentradas as edificações residenciais de veraneio do município, 
apresentando essa baixíssima densidade ou relação entre habitações e moradores 
presentes. Isto se deve à marcação esquemática dos setores censitários do IBGE. 
 

A população de Goiana é jovem, contando 30.181 pessoas com menos de 
20 anos, o que representa 42,4 % do total dos seus habitantes, conforme pode ser 
constatado no QUADRO 2, abaixo.  

 
QUADRO  03  

Distribuição da População Residente em Goiana Segundo Grupos de Idade 
 

Fonte: Censo 2000, IBGE (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 

Dos responsáveis por domicílios, 14,03 % não têm rendimentos dentre 
os habitantes de Goiana. Esta é uma indicação de grande significado social, pois 
exprime um grau de penúria e necessidade por que passa a gente local (Quadro 3). 
Logo adiante, no Quadro 4, são mostradas outras implicações agravantes deste 
quadro da renda da população, na medida em que sua má distribuição alcança a 
percentagem de 69,37% das pessoas responsáveis pelos domicílios ganhando 
apenas até 2 salários mínimos.  

idade 0 - 4 5 - 9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 e + 
 

hab. 
 

6 896 
 

7 564 
 

15 721 
 

13 462 
 

10 060 
 

6 907 
 

4 647 
 

5 920 
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QUADRO  04  

Total de Pessoas Responsáveis pelo Domicílio Com e Sem Rendimentos 
 

Com rendimento Sem rendimento 
Nº % Nº % 

14 706 85,97 2 399 14,03 

Fonte: Censo 2000, IBGE (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

  
 

 
QUADRO  05  

Classes de Rendimento Mensal das Pessoas Responsáveis pelo Domicílio em 
Salários Mínimos 

 
Classes de Rendimento 
(em salários mínimos) 

Nº % 

até 1/2 828 5,63 
1/2 a 1 5.767 39,22 
1 a 2 3.606 24,52 
2 a 5 3.059 20,80 

5 a 10 1.059 7,20 
10 a 20 278 1,89 

acima de 20 109 0,74 

Fonte: Censo 2000, IBGE (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 
 A população economicamente ativa - PEA ocupada, de Goiana, é 
estimada em 20.977 pessoas, segundo os primeiros resultados do amostra do 
Censo de 2000. Dentre as atividades principais desta parcela da população 
(Quadro 5), destacam-se: Comércio, Reparação de Veículos e de Objetos, com 
total de 4.208 pessoas, representando 20,1% das pessoas ocupadas; em segundo 
lugar vem Agropecuária, com 3.761 pessoas, abrangendo 17,9%, o que é 
explicado pela larga participação da população rural no município; em terceiro 
lugar, vem a Indústria de transformação, com 3.033, ocupando 14,5% da mão-de-
obra nas fábricas de  Goiana (cimento, papelão, ração, usinas de açúcar e outras); 
e, ainda, Serviços Domésticos com 2.295 pessoas, perfazendo 10,9%, certamente 
ocupadas em sua maioria com manutenção e vigilância de casas de veraneio das 
praias do município. Os recentes trabalhos do Plano Estratégico Municipal - PEM 
(2001/2002), coordenado pela antiga FIDEM, através do Projeto PRORENDA 
Urbano e Regional/PE, identificaram também uma grande quantidade de 
organizações comunitárias onde se destacam as colônias de pesca e associações 
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de pescadores das muitas localidades de Goiana, onde são relacionados 1.175 
pescadores locais. 
 

QUADRO  06  
Principais Atividades Econômicas Segundo a PEA Ocupada – 2000 

 
Principais Atividades Econômicas Total % 

Comércio, Reparação de Veículos e Objetos. 4.208 20,1 
Agropecuária 3.761 17,9 
Indústria de transformação 3.033 14,5 
Serviços domésticos 2.295 10,9 

Fonte: Censo 2000, IBGE- Primeiros Resultados da Amostra 
(extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 

  

 Diferença entre o total da PEA e número de empregados registrados, 
constatada nos Quadros 5 e 6, ressalta a forte presença daqueles que trabalham 
sem emprego formal, portanto, sem carteira registrada nem direitos trabalhistas 
assegurados, que se expressa pela diferença entre o total da PEA recenseada em 
2000, e o total do número de empregados registrados - o número destes últimos é 
reduzido a 9.282, representando apenas 44,24% da PEA.  

 
 

QUADRO  07  
Setor Formal - Empregados e Estabelecimentos por Setor de Atividade no ano 2000 

Setor de Atividade Econômica Empregados % Estabelecimentos % 
Extrativa mineral 49 0,5 3 0,8 
Indústria de transformação 3.161 34,1 37 9,6 
Serviços industriais de utilidade 
pública 0 0,0 1 0,3 
Construção civil 33 0,4 6 1,6 
Comércio 890 9,6 221 57,6 
Serviços 758 8,2 92 24,0 
Administração pública 1.777 19,1 4 1,0 
Agropec., extrativa vegetal, caça 
e pesca 2.614 28,2 20 5,2 
Total (B) 9.282 100,0 384 100,0 

Fonte: MTE/RAIS 2000 (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

Empregos do setor formal - empregados com carteira assinada - Os 
dados do Ministério de Trabalho, RAIS 2000 (Quadro 6), mostram a informação 
importante dos empregos do setor formal - empregados com carteira assinada nos 
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diversos estabelecimentos por setor de atividade, no ano 2000 - onde aparecem 
9,6% dos empregados engajados no comércio, juntos a 8,2% de empregados no 
setor de serviços, o que faz salientar esses dois setores como relevantes para 
Goiana, na medida em que são atividades desempenhadas na sede e requerem 
espaço urbano específico - ponto comercial - para seu desenvolvimento.  

A concentração fundiária em Goiana fica evidente quando se examina a 
situação dos imóveis rurais cadastrados pelo INCRA nas diferentes áreas do 
Município. Apenas 21 desses imóveis rurais, todos com área acima de 100ha, 
somam um conjunto de 20.119,2ha de área, perfazendo 92,74% do total da área 
dos imóveis rurais de Goiana (Quadro 7). Deste grupo, dois únicos imóveis com 
área superior a 1000ha, ocupam 54,42% da área total de imóveis rurais do 
município. Estes dados de concentração fundiária exprimem a grande presença da 
cana de açúcar em Goiana. A terra pertence a muito poucos, a economia não se 
diversifica, permanecendo concentrada em um único setor, os recursos ambientais 
são fortemente afetados, a população vê restringidas as alternativas de 
desenvolvimento.  

QUADRO  08  
Número de Imóveis Rurais Cadastrados pelo INCRA Segundo a Área 

 
Imóveis Quant. Área (ha) % 

0 a 10 ha 80 250.6  
10 a 100 ha 32 1.323.1  

100 a 1000 ha 19 8312.2 (C) (C+B)/A = 92,74  
Mais de 1000 ha 2 11.807,0 (B) B/A = 54,42 

Total 133 21.692.9 (A) 100,00 

Fonte: INCRA/1998 (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 
 A caracterização sócio-econômica até aqui apresentada dá conta de uma 
situação social bastante desfavorável para Goiana, embora não seja esta um 
privilégio de Goiana isoladamente. Ao contrário, esta situação se reproduz em 
todos os municípios do litoral pernambucano, por vezes em grau mais agudo do 
que aqui verificado. Como síntese, pode-se registrar que em Goiana há uma 
população predominantemente jovem, cuja maioria é pobre (69,0% dos 
responsáveis pelos domicílios têm renda abaixo de 2 sm). A situação do emprego 
mostra uma grande incidência de engajamentos no setor informal. 
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O significado da constatação de pobreza, sub-emprego e emprego 
informal é a perspectiva de reprodução e ampliação deste quadro. Com níveis tão 
baixos de renda não se consegue ter acesso a bens e serviços essenciais como 
saúde e educação, ainda que esses serviços estejam disponíveis, pois é grande a 
dificuldade de arcar com os custos  de transporte até ao alcance deles.  

 
A evolução dos indicadores sociais nos anos de 1970, 1991 e 2000, 

embora mostrem uma posição uniforme e positiva, abrangendo grande parte dos 
indicadores municipais apresentados, ainda trazem indicações de retrocesso para 
Goiana. 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do Município evoluiu de 

0,315 em 1970 para 0,629 em 2000, representando um crescimento de 99,7%. Do 
mesmo modo, o IDH Longevidade cresceu 102%, passando de 0,361 em 1970 para 
0,730 em 2000 (Quadro 8). 
 A população em domicílios com materiais de construção duráveis, caiu 
em 7,8%, passando de 83,2% em 1970 para 76,7% em 1991. É claro indicador de 
empobrecimento e favelização da população.  
 

Na área de saúde, há crescimento da mortalidade infantil, de acordo 
com informações recentes, (Quadro 10),.o que mostra certo agravamento do 
quadro social. 

 
QUADRO  09  

Índice de Desenvolvimento Humano de Goiana (1970,1991 e 2000) 
INDICADOR 1970 1991 2000 

IDH - M 0,315 0,496 0,692 
IDH - Longevidade 0,361 0,627 0,730 
IDH - Renda 0,230 0,344 0,569 
IDH - Educação 0,353 0,516 0,777 

Fonte: Censo 2000, IBGE (Extraído do Perfil Municipal de Goiana – Agência CONDEPE FIDEM) , PNUD 
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QUADRO  10  
Indicadores Sociais de Goiana 
INDICADOR 1970 1991 

Esperança de vida ao nascer (anos) 46,7 62,6 
Taxa de mortalidade infantil (%) 211,4 75,9 
População com menos de 04 anos de estudo (%) 83 54,7 
População com menos de 8 anos de estudo (%) 97,4 82,2 
População com mais de 11 anos de estudo (%) 0,5 4,0 
Taxa de analfabetismo (%) 51,5 34,6 
Número médio de anos de estudo (anos) 1,4 3,6 
Crianças com mais de um ano de atraso escolar (%) 83,7 69,8 
Pessoas com renda insuficiente (%) 85,0 74,0 
População que vive em domicílios com densidade superior a 2 
pessoas por cômodo (%) 

57,5 38,3 

Fonte: Censo 2000, IBGE (Extraído do Perfil Municipal de Goiana – Agência CONDEPE FIDEM) 

 
QUADRO  11  

Indicadores de Saúde de Goiana no Período 2000 a 2003 
Indicador 2000 2001 2002 2003 

Taxa de Mortalidade Infantil (<1 ano) 22,96% 23,42% 21,51% 29,15% 

Total de Óbitos < 1 ano notificados 20 20 22 30 

Média Anual de Casos de Tuberculose 25 20 17 24 

Média Anual de Casos de Hanseníase 13 15 13 22 

Cobertura Vacinal <1 ano 84,81% 86,97% 85,13% 90,97% 

Fonte: Secretaria de Saúde  de Goiana/2004 

No caso de crianças fora da escola, vale ressaltar as informações 
recentes dando conta da redução progressiva deste indicador, entre 1998 e 2003, 
passando de 22,2%, para 9,0%, em 2003 (Quadro 11). 

 
QUADRO  12   

Evasão Escolar em Goiana - 1ª à 4ª Séries do Ensino Fundamental 
Série Percentual de Evasão Escolar por Ano 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 De 1ª a 
4ª Séries 22,2 % 21,7% 20,6% 18,9% 11,6% 9,0% 

Fonte: Secretaria de Educação e Desportos de Goiana/2004 
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SANEAMENTO 
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O sistema de abastecimento dágua atual da cidade de Goiana pode ser 

caracterizado pelos seguintes elementos. A Companhia Pernambucana de 
Saneamento - COMPESA , através de seu Elo Goiana, opera e mantém os 
seguintes componentes: 

(a) Barragem Dois Rios, com capacidade para 120 l /seg;  
(b) a Estação Elevatória de Japomin; 
(c) 3 Poços Artesianos com capacidade de 20 l / seg; 

Atendendo às ligações indicadas a seguir, com seus respectivos números: 
 
 

QUADRO  13  
Tipologia das Ligações de Água Tratada Segundo Natureza do Usuário 

 
Tipologia das Ligações Nº 

Domiciliares 14588 
Comerciais 325 
Industriais 10 
Públicas 71 

Total 14994 

Fonte: COMPESA -  Elo Goiana / 2003 

 

 
A rede de distribuição da sede conta com uma extensão de 52.000 m, 

apresentando índices de perdas da ordem de 5%, apenas para lavagem dos filtros. 
A perda total é estimada com sendo de 35%. 

 
 
Os principais problemas operacionais deste sistema são a grande 

extensão de redes adutora e distribuidora com possibilidade de vazamentos. O 
desmatamento em larga escala observado na bacia de contribuição da barragem, já 
vem afetando a oferta de água no período do verão. 

 
Não há projeto para expansão do sistema adutor e distribuidor existente. É 

necessário prever tal expansão para sanar a previsão de esgotamento deste 
sistema, pois a barragem foi projetada para uma capacidade de liberação de 120 l / 
seg,  e já está com exploração atual de 100 l / seg. 
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A localidade de Pontas de Pedra é abastecida por três poços da 

COMPESA, discriminados adiante, cuja  vazão total é de 161m³/h. Sendo o Poço 1 
de vazão 37m³/h; Poço 2, vazão 80 m³/h; Poço 3, vazão 44 m³/h. O número total de 
ligações é 2.003, sendo domiciliares 1.962, comerciais 49, industriais 08, e públicas 
14. 
  

A localidade de Tejucupapo é também abastecida por três poços da 
COMPESA, discriminados adiante, cuja  vazão total é de 30 m³/h, sendo o Poço 1 
com vazão 10m³/h; Poço 2 = vazão 04 m³/h; Poço 3 = vazão 16 m³/h.  O número 
total de ligações é 1.175, sendo domiciliares 1.150, comerciais 06, industriais 05, e 
públicas 14. 
  
 

Todas as demais localidades não dispõem de sistemas de abastecimento 
d'água tratada pela COMPESA ( Catuama, Carne de Vaca, Atapuz e Gambá) 

 
 

 Pequenos sistemas isolados de captação, reservação e distribuição, 
foram instalados em algumas localidades e comunidades, sendo a maioria com 
base em  poços que exploram aqüíferos superficiais, produzindo água não tratada. 
São os sistemas da Prefeitura: Gambá;  Atapuz; Carrapicho; Ibeapicu; São 
Lourenço; Carne de Vaca; Canoé e Barra de Catuama. Não há cobrança de tarifa 
nem de custo algum nestes sistemas. Tampouco são feitas medições de consumo 
nem de produção. Não há,  portanto,  controle da capacidade e desempenho. A 
principal reclamação operacional desses pequenos sistemas isolados e "informais" 
é a freqüente queima de bombas com a resultante interrupção do abastecimento. 
As bombas são de 7,5 a 10cv. Do mesmo modo, tampouco se têm controle 
urbanístico, plantas nem cadastro das redes nas vilas a que eles atendem. As 
extensões de redes de distribuição são feitas por particulares interessados. 

 
 
Nos lotes individuais das casas de veraneio das praias, 

costumeiramente, são perfurados poços ou cacimbas para abastecimento d'água, 
sendo a água consumida in natura, embora nesses mesmos lotes seja tambem 
construída a fossa.  
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Quanto ao abastecimento d'água, no Censo de 2000, foi encontrada a 
situação geral apresentada no Quadro 14, abaixo:  

 
QUADRO  14  

Formas de Abastecimento de Água dos Domicílios de Goiana 
Discriminação por Tipo Nº Total de Ligações % 
Ligados a Rede Geral 10.745 62,8 

Poço ou Nascente 2.993 17,5 
Outra Forma 3.367 19,7 

Nº Total de Domicílios 17.105 100,0 

Fonte: (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 

 

O Sistema de Saneamento de Goiana é absolutamente precário e não tem 
participação da companhia estadual COMPESA. Na sede de Goiana existe apenas 
um único sistema, de pequena extensão, implantado com características técnicas 
simplificadas, adotando padrões de rede assemelhadas a redes de sistemas 
condominiais, que atende apenas uma pequena parte da cidade, restrita a Nova 
Goiana, Vila Mutirão. Sua operação está a cargo da Prefeitura e não vem tendo a 
manutenção satisfatória. Ocorre que a população do local, diante das falhas da 
rede coletora e demoras na sua correção, agravou esses problemas simplesmente 
entupindo as caixas de visita das calçadas para evitar refluxos. Com isso, a 
operação do sistema está praticamente impossibilitada. A prática mais difundida é o 
da implantação de fossas negras, cujos efluentes são lançados nas vias públicas, 
pavimentadas ou não, indo atingir os cursos dáguas próximos.  

 
Nas praias, esta situação se agrava em virtude da função balneário que é 

importante lazer da população do município e da sua vizinhança. Em Pontas de 
Pedra, na sede do vilarejo, existe um pequeno sistema de esgotos, restrito às Ruas 
do Meio e do Farol, cujo efluente é lançado à praia in natura na localidade de 
Pedrinhas. Sua operação é precaríssima, não tem tratamento, está 
permanentemente danificado e entupido, refluindo o material coletado pela via 
pública, cujo acúmulo acaba por danificar também a pavimentação. 

 
O efeito desses lançamentos é a freqüente classificação dessas praias 

como impróprias para banho pela Companhia Pernambucana de Recursos 
Ambientais - CPRH. Além dos graves problemas de saúde pública que esta 
situação traz, a contaminação desses ambientes urbanos e de lazer náutico coletivo 
afeta negativa e drasticamente essa fonte potencial que se constituiria em 
importante recurso turístico, alternativa para inserção social e possibilidade de 
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geração de renda e empregos para a população local. Ao quadro aqui descrito, 
lamentavelmente, soma-se a prática social muito difundida de dispor em qualquer 
lugar público detritos de toda natureza, configurando uma situação de verdadeiro 
ambiente de lixo por todas as ruas, terrenos e  áreas livres. 
 

O Censo de 2000 encontrou a seguinte situação geral no setor de esgotos 
sanitários em Goiana 

 
QUADRO  15  

Domicílios com Instalações de Banheiro, Sanitário, e Ligações à Rede de Esgotos 
Discriminação da Instalação Número Total       % 
   
Com banheiro ou sanitário 14.776 86,4 
Sem banheiro ou sanitário 2.329      13,6 
Ligado a rede geral 1.985      13,4 
Não ligado a rede geral 12.791 86,6 

Fonte: Censo 2000, IBGE (extraído de "Perfil Municipal de Goiana" - Agência CONDEPE-FIDEM) 
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SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTES 
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O sistema viário está no âmago das questões e preocupações com a 
economia e o desenvolvimento da cidade. Representa a possibilidade de efetivação 
dos fluxos para a circulação de pessoas e bens, para trocas, comércio, prestação 
de serviços de toda natureza, realização de negócios, todos estes como indutores 
essenciais da dinâmica urbana, de suas atividades econômico-produtivas e, enfim, 
de suas funções primordiais. Assim, a estrutura viária guarda relações muito 
estreitas com o conjunto das funções urbanas e espaciais da cidade, dependentes 
e conjugadas mutuamente.  

 
O sistema viário é condicionador do desempenho das funções urbanas 

realizadas na cidade e da própria estrutura da cidade. É necessário dar coerência e 
adequação a essas estruturas interagentes, ou seja - o conjunto das funções 
urbanas e o sistema viário - interferindo de modo a conduzir a evolução permanente 
da cidade e dos subsistemas urbanos, para compor um desenho ou plano 
adequado ao desempenho e a realização de tais funções, levando em conta 
prioritariamente a mobilidade da população. Naturalmente, as funções urbanas de 
comércio e serviços da área central geram fluxos intensos, cuja intensidade 
demanda uma malha viária compatível em seus padrões técnicos, que comportem 
volume equivalente de fluxos, assegurem fluidez ao trânsito, acessibilidade às lojas, 
escritórios, educandários, repartições públicas, hospitais, bancos etc., e comportem 
também locais para estacionamento de veículos.  
 
 
 As diferenciadas funções urbanas da cidade requerem fluxos para se 
conectarem, complementarem-se, ou integrarem-se, como expressão de várias 
áreas distintas, segundo certos padrões, mantidas as peculiaridades dos lugares da 
cidade, que lhes faz especializados como centros de comércio varejista, de 
comércio atacadista ou especializado em certos ramos, centros de bairro, áreas 
residenciais, áreas de concentração de serviços mecânicos, de comércio de 
autopeças, de educação, de serviços de saúde, de lazer etc. Porém, em todos os 
casos, há sempre uma área primordial, um centro principal, um "cuore" urbano, que 
é o núcleo principal da vida da cidade. Entretanto, em qualquer situação, há uma 
razão de ser e uma história para cada uma destas locações distintas e todas 
estarão se relacionando permanentemente.  
 
 
 Todo este conjunto que está permanentemente em conexão, e distribuído 
espacialmente em lugares distintos, é essencialmente complementar e integrado 
nas suas funções. Para tanto, gera fluxos que requerem comunicações e um 
sistema viário adequado e condizente. Portanto, a boa resolução do sistema viário 
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advem da sua coerência e adequação às funções urbanas, e se exprime por um 
desenho aplicado aos lugares peculiares da cidade, observando padrões e 
características técnicas compatíveis e ajustadas às necessidades dessa peculiar 
espacialização urbana.  
 
 Estrutura e hierarquia das vias de um sistema viário se dá pelo 
reconhecimento e compreensão das funções e papéis que cada via desempenha, a 
tipologia em que se pode enquadrar, e por conseguinte, a prioridade que lhe deve 
ser atribuída.  
 
 As bases de classificação das vias estão na análise da estrutura interna 
da cidade que revela a classificação das vias segundo a natureza das suas 
funções. Assim, também em Goiana, é possível classificar as vias segundo essas 
aptidões. A classificação geral pode adotar os seguintes princípios:  
 

Vias expressas são aquelas destinadas a dar condições de fluidez a tráfego 
intenso e de grandes volumes, com velocidade alta, livres de interrupções. 
São de tipologia pertinente a centros urbanos de grande porte, para 
viabilizar o tráfego por grandes percursos intra-urbanos. Naturalmente, não é 
o caso da cidade de Goiana. 
Vias arteriais (ou principais) têm como função o escoamento de grandes 
volumes de tráfego, desenvolvendo média ou alta velocidade. Atendem à 
função de dar acesso às distintas zonas urbanas ou áreas dos bairros por 
onde passam, devendo-se cuidar para que isto não afete a sua função 
básica principal de escoar grandes volumes de tráfego. 
Vias secundárias (ou coletoras) são destinadas a dar acesso às diferentes 
áreas urbanas as quais atendem, servindo também como vias de tráfego de 
passagem, permitindo os fluxos entre diferentes zonas das cidades. 
Portanto, dentre as funções deste tipo de via está a coleta do tráfego, a 
circulação ou passagem, e a distribuição de tráfego de origem e destino de 
zonas distintas 
Vias locais desempenham as funções internas de distribuição nos bairros 
ou nas diferentes zonas da cidade. São próprias ao tráfego local, com 
velocidade reduzida, comportando fluxos mais discretos, e dão origem, 
destino e acesso locais específicos ou a pontos desejados dos bairros.  

 
 O macro-sistema viário de Goiana dá acesso ao Município e conecta as 
suas Macrozonas e localidades. É composto pelas rodovias BR 101, as PE 62, PE 
75 e PE 49, que conectam suas diversas localidades e pontos entre si, diretamente 
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ou através de algumas vias vicinais, que dão acesso dessas rodovias às diferentes 
localidades. As vicinais são: Acesso da BR 101 a Itaquitinga; Acesso da BR 101 a 
Tejucupapo; Acesso da BR 101 a Araçoiaba, passando pela Usina Santa Tereza; 
Acesso da PE 49 a Itapessoca; Acesso da PE 49 a Carne de Vaca e Canoé; 
Acesso da PE 49 a Atapuz. Estas vias vicinais têm características e pavimentos 
distintos.  
  
 A BR 101 é a via principal deste sistema. Alem de ser o acesso principal a 
Goiana, ligando-a ao Recife, a João Pessoa e às praias, dá origem às PE 49, PE 62 
e às vicinais de acesso a Tejucupapo, Itaquitinga e Araçoiaba. Corta Goiana na 
direção norte-sul, mas não cria conflitos ou interferências com os fluxos de trânsito 
internos da cidade em virtude da sua localização do lado leste da cidade. É a sua 
via arterial por excelência. É a sua grande via de origem e destino, e conexão os 
fluxos externos com o exterior e restante do estado.  
  
 Em segundo lugar vem a PE 62, também com função de via arterial, que 
nasce na BR 101 e se desenvolve na direção leste-oeste, servindo de conexão com 
a área de expansão suburbana de Goiana e com as cidades da microrregião por ela 
atendida. Ao longo desta via arterial - PE 62, sobremodo a partir da Rua da Praia 
até o Trevo, já se mostra o assentamento de um segundo centro comercial e de 
serviços da Goiana, embora carecendo de ordenamento e fomento para que seu 
desenvolvimento não venha a conflitar com as funções essenciais desta via. No seu 
prolongamento, a PE 62 toma o rumo sudoeste, articulando Goiana com várias 
outras cidades como Condado, Aliança, Itaquitinga, Ferreiros, Camutanga, 
integrantes da sua microrregião de domínio funcional urbano, bem como com o 
restante da malha rodoviária estadual.  
  
 A PE 75 complementa este eixo, surgindo da bifurcação da PE 62, no 
rumo noroeste, servindo a expansão periférica da cidade no sentido oeste. Neste 
importante eixo de vias arteriais nutre-se a perspectiva de instalação de um distrito 
industrial. A PE 75 segue então na direção da Paraíba, ligando Goiana às 
localidades de Caricé e Ibiranga, e às cidades de Itambé, Pedras de Fogo e 
Itabaiana, alcançando até Campina Grande, que tem este como o percurso mais 
curto de fluxos em demanda ao Recife. 
   
 A PE 49, originada na BR 101, segue com destino às praias e às principais 
localidades do município, dando origem aos  Acesso da PE 49 a Itapessoca, 
Acesso da PE 49 a Carne de Vaca e Canoé, Acesso da PE 49 a Atapuz, alem  de 
dar acesso final a Pontas de Pedra, e  direto, ao longo do seu traçado, a 
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Tejucupapo e às localidades de  Ibeapicu, Carrapicho I, Carrapicho II, Aldeia, 
Gambá e Alecrim.  
    
 

 
Mapa 3 - Sistema viário do Município de Goiana 

SINTAXE - 2004 
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O sistema viário da sede, ou da cidade de Goiana, apresenta características 
próprias já conhecidas e apontadas no plano diretor elaborado em 1988. Ali já se 
registrava os problemas do sistema viário local, da estruturação da cidade e de 
suas funções, quando dizia ..."A análise da estrutura físico-espacial de Goiana"... 
..."indica uma clara desarticulação da estrutura urbana, e como resultante, da 
estrutura viária." Mais adiante, acrescentava: ..."Na cronologia das ocupações das 
áreas urbanas dos sítios terá havido um processo de agregação de áreas que 
resultou numa baixa correlação entre os níveis de integração e de conectividade 
dos espaços do sistema viário"..."o que significa dizer que não é possível perceber-
se uma certa lógica da organização e/ou estrutura espacial global da cidade."   
 Nessa análise indicava: "Na medida em que a cidade cresceu e tornou-se, 
portanto, mais complexa, a prática de expansão espacial desordenada, tendeu a 
gerar problemas para a circulação de mercadorias, pedestres, e veículos, com os 
congestionamentos e a degradação ambiental dos espaços mais integrados."  
 Concluindo, o plano de 1988 já registrou também os conflitos decorrentes da 
excessiva concentração e densidade de atividades na área central da cidade, 
apontando a conseqüente redução da qualidade do ambiente urbano: ..."A 
concentração da. densidade dos movimentos e de atividades urbanas em um 
número reduzido de espaços, contribuiu para a redução da qualidade do ambiente 
urbano, a exemplo do que já ocorre na área central da cidade. Esta área já 
evidencia fortes conflitos dos movimentos de passagem com os movimentos locais 
e dos movimentos de veículos com os movimentos de pedestres, o que contribui 
para a redução da qualidade do ambiente na área central." ..."0 resultado, é a 
produção espacial de uma cidade sem maior identidade urbana, apresentando-se 
como um somatório de partes desagregadas."  
 
 A classificação das vias de Goiana, de acordo com as suas funções e 
desempenho atual das vias existentes, torna necessário ressaltar a notável falta de 
uniformidade desse conjunto, ou seja, a grande diferenciação entre as 
características técnicas e os padrões de cada uma dessas vias, o que torna mais 
complexa a análise. Poderia caber a subdivisão de tal classificação de modo a 
distinguir aquelas cujas características atendem aos padrões técnicos e possuem 
os requisitos necessários às funções que desempenham, e as outras que 
desempenham funções sem possuir tais os atributos inerentes àquelas funções. Na 
verdade, nestes casos, o disciplinamento do uso, a implantação de sinalização, 
pequenas correções no pavimento ou mesmo a simples regulamentação de uso da 
via, poderiam alterar essa subdivisão. Os elementos que determinam o padrão 
técnico das via são, basicamente: o próprio traçado da via; as suas faixas de 
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rolamento, das quais se considera a quantidade, a largura, os obstáculos laterais, 
as faixas auxiliares (acostamento, paradas de ônibus, bainhas de inserção etc.); 
largura dos passeios; características e estado do pavimento; e declividades. Para 
efeitos do PDDU de Goiana, a classificação adota é a seguinte: 
  

 Vias arteriais - são consideradas vias arteriais a BR 101, a PE 62 e a PE 
75, destacando-se a relevância da BR 101 como a via primordial de Goiana. 

 
Vias secundárias - são consideradas vias secundárias (ou coletoras) as 
vias isoladas ou os conjuntos (vias conjugadas) descritos abaixo: 
 

Rua Nunes Machado, importante acesso da cidade à BR 101;   
Conj. da Av. Marechal Deodoro da Fonseca, Ruas de Santa Tereza, dos 

Martírios e André Vidal de Negreiros, conjugadas, formando um eixo 
importante da cidade; 

Conj. das Ruas da Praia, Duque de Caxias, do Amparo e Cordeiro de 
Farias, formando outro importante eixo, dando acesso da PE 75 e 
conectado ao eixo formado a partir da Av. Marechal Deodoro da 
Fonseca; 

Conj. das Ruas Edmundo Jordão, Dr. José Maria Albuquerque, do Sol, do 
Arame e Travessa André Vidal de Negreiros, formando um conjunto 
com início no centro comercial e seguindo até a PE 75; 

Conj. das Ruas Benjamim Constant, da Soledade e Manoel Carlos de 
Mendonça, até a PE 75; 

Conj. das Ruas Limoeiro, Ângelo Jordão, da Conceição, Rua Bom Jesus e 
Djalma Raposo contornando Goiana a sudoeste; 

Conj. das Ruas Bom Jesus, Conceição e Trav. da Conceição, ligando a 
PE 75 até a Rua Nunes Machado. 

 
Vias locais -  As demais vias da cidade de Goiana são consideradas vias 
locais e são utilizadas sobretudo para os acessos localizados. 
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Mapa 4 - Classificação hierárquica das vias de Goiana sede 

 
Caminhos Históricos - Tratando-se de Goiana, há de ser destacado um 

conjunto especial de vias que configuraram a origem do povoado. Estas vias que 
seriam caminhos originais ou seminais de Goiana, têm hoje o sentido histórico e 
valor de patrimônio cultural. Há indicações no sentido de que conservam seus 
traçados até hoje, permanecendo com funções importantes, embora tenham 
recebido novos denominações em alguns dos seus trechos e tenham recebido 
pequenas alterações em seus traçados, interferências de edificações à sua beira,  
inclusive, uma nova ponte, em outra localização. Estes caminhos deverão ser 
estudados para melhor averiguar a história desses traçados. 

Seriam os seguintes caminhos:  
 Terá sido o Caminho à Rua da Praia a via que vindo do Recife, chegava a 
Goiana, atravessava a cidade pelo seu núcleo central, alcançava o Rio, o Porto e a 
Ponte, e continuava seguindo para o Norte, em direção à Paraíba. Atualmente, este 
traçado corresponderia às Ruas da Praia, Duque de Caxias, do Amparo e Cordeiro 
de Farias, que formam um importante eixo viário; 
  O que terá sido o Caminho à Rua do Sol, a via que vinha do Sudeste, do 
que é hoje a cidade de Condado, alcançava a cidade de Goiana, e também 
atravessando-a pelo seu núcleo central, chegava ao Rio, ao Porto e à Ponte. 
Atualmente, este traçado corresponderia às Ruas Manoel Carlos de Mendonça, da 
Soledade, Trapiche do Meio, passando pelo Beco do Machado e Rua da Ponte.     
 Os sistemas viários nas localidades das praias apresentam 
características semelhantes. Em todos os casos, as vilas originais daquelas 
localidades tiveram anexados a elas os loteamentos das glebas que lhes faziam 
limites. Com a evolução desses lugares, essas vilas acabaram sendo a eles 
incorporadas.  
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Na verdade, no litoral, não parece ter havido qualquer planejamento, ou intenção de 
gerar uma ordem urbanística própria na nova área, com uma lógica ou estrutura 
peculiar, que exprimisse privilégio ou prioridades a funções pretendidas. Terão sido 
desprezadas quaisquer considerações urbanísticas aos que expandiram os 
assentamentos das praias, salvo a obtenção do máximo aproveitamento comercial 
com lotes. Não se mostra hierarquia entre as vias, o traçado é indiferenciado. 
Portanto, é necessário estabelecer tal hierarquia funcional, e pelo menos eleger-
lhes vias privilegiadas para funcionarem como coletoras e conectarem tais áreas 
com os acessos principais das localidades. Porém, a inexistência de cartografia das 
praias dificulta este trabalho. 
 

 Correções e reordenamentos estruturais, no caso das praias, são 
recomendados para serem implantadas progressivamente, adotando-se a política 
de privilegiar certas vias como coletoras e articuladoras entre os espaços 
importantes, criando uma hierarquia de fato. Isto é: fazer a circulação longitudinal, 
ao longo das praias, se dar em vias que não se interponham entre a praia e as 
casas, transformando as ruas internas das quadras exclusivamente em vias de 
acesso às casas.  
 

 Os atrativos essenciais são a proximidade e o acesso ao mar e à praia. 
Portanto, a circulação entre a praia propriamente dita (estirâncio) e as casas é a 
razão de ser da existência desses assentamentos. Um veículo, ao passar em 
velocidade, se interpõe, corta e ameaça esta acessibilidade essencial. Portanto, 
não faz sentido que nas quadras da praia haja circulação de veículos cortando este 
acesso franco e seguro. Assim, tanto há que ser assegurado o acesso dos veículos 
até à praia, quanto deve ser impedida a sua circulação ao longo praias, pelo meio 
das quadras. As vias internas das quadras servirão para acesso às casas ou a 
algum equipamento ali existente. Mas não deve ser tolerada a velocidade nem a 
circulação longitudinal livre.  
 

 Como limitar e onde considerar o final das quadras de praia, então, é a 
questão. O critério proposto é o da distância que se pode considerar praticável esta 
caminhada casa-praia. Uma boa medida seria a distância que uma mãe, a pé, com 
crianças ou acompanhada de idosos, ou ainda carregada de apetrechos de lazer, 
pode caminhar confortavelmente entre sua casa e a praia. A experiência mostra 
que esta distância teria um máximo de 500m, e, para tanto, dependeria das 
condições do caminho, como sombreamento e tipo de piso, entre outros fatores. 
Logo, as vias coletoras (de circulação através), que ligam essas praias aos núcleos 
de comércio e serviços locais e à rodovia, deverão ser escolhidas entre aquelas 
situadas a um distância aproximada de até 500m das praias. A implantação desta 
política de disciplinamento da circulação pode ser obtida pela aplicação do privilégio 
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na conservação. Na prática, seria eleger a via coletora (longitudinal, paralela à 
praia) e algumas poucas outras de acesso às quadras (transversais, 
perpendiculares à praia), e então privilegia-las na pavimentação e nos trabalhos de 
manutenção e conservação anual. 
 

 
Mapa 5 - Esquema de Estuturação do Sistema Viário das Praias de  

Pontas de Pedras e Catuama. 
Equipamentos de Apoio ao Turismo indicados com a letra "T" e estacionamentos indicados com a letra "E" 
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Mapa 6 - Esquema de Estuturação do Sistema Viário das Praias  

de Carne de Vaca e Canoé. 
Equipamentos de Apoio ao Turismo indicados com a letra "T" 

Estacionamentos indicados com a letra "E" 
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Os serviços de transportes coletivos de Goiana se fazem por várias 

linhas de ônibus ligando a cidade às suas praias e a outras cidades de sua 
vizinhança. Do mesmo modo, há serviços de kombis fazendo essas mesmas linhas. 
Entretanto, não há informação sobre freqüência, regularidade e tarifas destes 
serviços, tampouco sobre existência de controle ou fiscalização apropriados sobre 
tais serviços.  

 
Os roteiros, origens e destinos dessas linhas existentes são 

apresentados a seguir, atendidas as localidades de destino: Pontas de Pedra; 
Carne de Vaca; São Lourenço; Tejucupapo; Catuama e Atapuz; e os municípios de 
Condado; Aliança; Timbaúba; Itaquitinga e Recife; em Pernambuco; as localidades 
de Caaporã (PB) e Acaú (PB); e os municípios de Pitimbú (PB); Alhandra, e João 
Pessoa, na Paraíba. 

 
As seguintes empresas atendem os roteiros indicados abaixo: 
 

Roteiro 1 - Empresa RODOTUR – Recife; 
Roteiro 2 - Empresa RODOTUR – Ponta de Pedra/Carne de 
Vaca/São Lourenço;  
Roteiro 3 - Empresa RODOTUR – Tejucupapo/Catuama; 
Roteiro 4 - Empresa RODOTUR – Goiana/Pitimbú/Acaú; 
Roteiro 5 - Empresa BOA VISTA – João Pessoa/Alhandra; 
Roteiro 6 - Empresa 1002 – Condado/Aliança/Timbaúba 
Roteiro 7 - Empresa 3 IRMÃOS – Itaquitinga/Condado/Goiana. 
Roteiro 8 - Empresa RODOTUR - Pontas de Pedra / Recife 
(Tejucupapo e Carne de Vaca) 

 
Kombis atendem aos seguintes roteiros:  

  
Roteiro 1 - Pontas de Pedra/ Tejucupapo/Atapuz/Carne de Vaca; 
Roteiro 2 - Acaú (PB)/Pitimbú (PB)/Caaporã (PB)/Alhandra (PB); 
Roteiro 3 -  Itambé/Condado/Itaquitinga e Aliança. 
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Mapa 7 - Linhas de ônibus ligando Goiana às suas praias e a outras cidades de sua vizinhança  

 
Não há registro de informações sobre freqüência dessas viagens na 

Prefeitura. Os terminais utilizados pelos ônibus são as rodoviárias nova, na zona 
oeste, e velha na área central. Alguns desses dois terminais de ônibus que se 
dirigem ao Recife ainda se utilizam de pequenas instalações às margens da BR 
101, como ponto adicional. Os Roteiros internos na cidade estão indicados no 
MAPA 8, mostrando a incidência da concentração de fluxo em algumas vias e a 
desordem provocada pelos roteiros variáveis das kombis.   

 
Mapa 8 - Roteiro das linhas de ônibus e de "kombis" na cidade de Goiana 
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Figura  15 - Moeda brasileira. Séc XVII 

 

FINANÇAS MUNICIPAIS 
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As finanças municipais, representadas pela Receita Orçamentária 

arrecadada do município vêm crescendo. Analisados os exercícios financeiros de 
2001, 2002 e 2003, constata-se que o crescimento no período representou um 
incremento de 26,48% na Receita do exercício de 2002, e de 4,88%, em 2003, 
apurada em R$ 35.426.517,57. 

 
Alto grau de dependência das transferências governamentais, tanto do 

Estado quanto da União, é  também observado em Goiana. Numa análise 
superficial da receita orçamentária do exercício de 2003, pode-se observar que na 
sua composição 84,77% dos recursos são provenientes de Transferências, das 
quais 35,01% são da União; 32,06% do Estado e 17,70% de Outras Transferências. 
Os demais 15,23%, são decorrentes de Outras Receitas (10,10%), sendo a receita 
tributária responsável  por apenas (5,13%).  

 
A arrecadação própria do município (Receita Tributária), originária dos 

impostos e taxas municipais, embora apresente discreta participação no total da 
Receita Orçamentária, teve um expressivo crescimento no período 2001-2003, 
acumulado em 86,17%, passando de R$ 1.063.068,79 para R$ 1.979.851,67. Os 
Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana – IPTU, foram os que mais contribuíram  sendo, o 
primeiro, o responsável pelo maior valor arrecadado. 

 
O ISS obteve no período 2001-2002 um crescimento de 50%, mantendo-se 

estável neste novo patamar no exercício de 2003, em 55,8% com uma arrecadação 
de R$ 810.334,36.  

 

O IPTU também obteve um incremento significativo em sua arrecadação no 
período de 2001-2002. Cresceu 60,2%, mantendo-se também estável no ano 
seguinte, com 62,8%, representados em R$ 438.358,54. 

 

A evasão de IPTU é uma hipótese provável. O número total de imóveis 
atualmente cadastrados é da ordem de 22.673 unidades. A administração estima a 
existência de 40.000 imóveis tributáveis no município, com capacidade contributiva 
média de R$ 100,00/imóvel/ano. Isto corresponderia a um montante total do IPTU 
de aproximadamente R$ 4.000.000,00, que poderia elevar sua arrecadação em 
197%, alcançando participação relativa na composição da receita tributária de 
2003, de 22% para 66,89%. A Receita Tributária, portanto, teria uma participação 
mais efetiva na receita orçamentária, elevando-se de 5,13% (R$ 1.979.851,67) para 
13,80% (R$ 5.541.493,13). Tornaria Goiana menos vulnerável. 
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Figura  16 - Vista da ocupação de Catuama, 2004 - Foto SINTAXE 

 

EVOLUÇÃO DA OCUPAÇÃO ESPACIAL DAS 
ÁREAS URBANAS 
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A evolução da ocupação e uso do território do município mostra alguns 

elementos que merecem registro. São eles: 
 

I - A grande expansão da área urbanizada da cidade de Goiana no sentido 
oeste (vide Mapas 9 a 12);  
II - O surgimento de um grande número de pequenos núcleos peri-urbanos, 
formando um colar de vilas na área rural da porção leste do território, ao longo 
da PE 49; 
III - A ocupação extensa e quase completa de toda a área das glebas situadas 
nas praias marítimas, formando um assentamento contínuo ao longo de todo o 
litoral, conurbando as localidades de Pontas de Pedra, na direção sul, passando 
por Gulandim, e seguindo até o final de Catuama, avançando também até Barra 
de Catuama; 
IV - A mineração para extração de areia às margens da PE 49, na confluência 
com a via de acesso a Atapuz, e ao longo de quase toda esta via de acesso a 
Atapuz; 
V - A implantação de criatórios de camarões em amplos tanques ou viveiros nas 
imediações dos corpos d'água de diversas zonas do município, sobretudo nas 
proximidades de estuários de seus rios e manguezais;  
VI  - A  permanência da cana-de-açúcar como cultura agrícola dominante. 

 
O somatório total das áreas dos assentamentos urbanos do município 

de Goiana, com base em indicações da carta da SUDENE, de 1972, era da ordem 
de 233,10 ha. O total destas áreas em 2002, com base em aerofotos para a nova 
cartografia do litoral, pode ser estimado em 2.419,04 ha. Estes números revelam 
um acréscimo do total da área urbana municipal, multiplicando os assentamentos 
do município em cerca de 10,37 vezes, no período.  

 
A área da sede urbana, com base nestas estimativas, cresceu de 186,40 

ha, em 1972, para 896,40 ha, em 2002. Corresponde à multiplicação de 4,8 vezes o 
seu tamanho anterior. 

 
Os três conjuntos dos assentamentos das praias compostos por Carne 

de Vaca e Canoé; Pontas de Pedras, Cocota, Gulandim, Catuama, Malvinas, Barra 
de Catuama e Atapuz, tiveram crescimento de tal ordem que, comparadas as áreas 
totais desses assentamentos, calculados com base no mapa da SUDENE, de 1972,  
com aerofotos de 2002, tem-se que a área total desses assentamentos passaram 
de 46,70 ha, em 1972, para 1.326,40 ha, em 2002.  Isto  representa  um 
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crescimento  superior a 3.000%, tendo multiplicado os assentamentos cerca de 31 
vezes. Esta grande área urbana expandida passou a ter tamanho superior a 1,6 
vezes a área da sede municipal, a cidade de Goiana. Alem desses assentamentos 
das praias, surgiram vários pequenos pontos peri-urbanos, ao longo da PE 49, que 
somam aproximadamente um total 50,04 ha ocupados. 

 
 
 

 

1940 
 

1970 

1980 2000 
Mapa  9, 10, 11 e 12 - Série demonstrativa do crescimento urbano da cidade de Goiana 

 
 



 

58 Consultoria: 
 

QUADRO  16  
Demonstrativo da Estimativa das Áreas dos Assentamentos Urbanos - Goiana 

(1970 e 2002) 
Estimativa da Área Urbanizada Total Municipal em 1972       233,10 ha
Estimativa da Área Urbanizada Total Municipal em 2002       2.419,04 ha
 
Estimativa da Área Urbanizada da Sede (Goiana) em 1972  186,40 ha
Estimativa da Área Urbanizada da Sede (Goiana) em 2002  896,00 ha
 
Estimativa da Área Total Urbanizada das Praias,1972 46,70  ha
Estimativa da Área Total Urbanizada das Praias,2002           1.473,00 ha
 
Estimativa da Área Total Novos Assentamentos em 2002              50,04 ha

Fonte PDDU - SINTAXE  

 

 
1970 

 
2002 

 
Mapa 13 - Evolução da ocupação Urbana nas praias de Pontas de Pedras e Catuama 
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Mapa 14 - Mapa dos núcleos peri-urbanos localizados ao longo da PE49 
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MACROZONEAMENTO 
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O território do município se compõe de quatro Macrozonas. As análises 
realizadas para elaboração do PDDU de Goiana revelaram que o território do 
município se configura composto em quatro grandes zonas distintas, que guardam 
unidade e identidade na complexidade das suas realidades peculiares. A estas 
zonas foi dada a denominação de Macrozonas, e estão reconhecidas e delineadas 
em função de fatores condicionantes das suas respectivas identidades, 
características naturais, potencialidades econômicas e problemática. Duas destas 
Macrozonas são urbanas, correspondendo à sede municipal e aos assentamentos 
urbanos das praias. As duas outras são rurais, uma delas é muito peculiar por suas 
especialíssimas características, revelando-se como a zona de maior interesse do 
município, conjugando a situação simultânea de complexidade e maior potencial de 
desenvolvimento com a de maior vulnerabilidade do município.  

Adiante, são apresentadas cada uma dessas Macrozonas, suas situações e 
delimitações, e descritas as suas características, recomendações e parâmetros de 
controle, visando à determinação de suas respectivas legislações.  

 
Mapa 15 - Mapa das Macrozonas Municipais
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Figura  17 -  Vista da cidade de Goiana, sede - Foto SINTAXE 

                                               
 

MACROZONA MZ1 
MACROZONA URBANA DO DISTRITO SEDE CIDADE DE GOIANA 
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A Macrozona MZ 1 contém a  cidade de Goiana. Seus limites são 
coincidentes com os limites da zona urbana que delimita a cidade e sua zona de 
expansão urbana. É constituída, portanto, por toda a área urbana da sede 
municipal, conforme indicado no MAPA 14. 

 
FUNÇÔES E ATIVIDADES 

 
A cidade de Goiana é pólo regional, o que  caracteriza sua principal 

função e atividade. Tem expressivo desempenho, mostrando-se articulada no 
exercício destas funções com várias outras cidades, alem dos demais núcleos 
urbanos do município nas praias, como Condado, Aliança, Itaquitinga, Ferreiros e 
Camutanga, integrantes da  microrregião que se configura como de seu domínio 
funcional urbano, inclusive extrapolando para a Paraíba e alcançando municípios 
vizinhos, como Caaporã, Pedras de Fogo e Pitimbú, alem de localidades como 
Acaú.  

 
Suas atividades de âmbito regional incluem comércio e prestação de 

serviços, onde pode-se observar no comércio a forte participação da atividade 
atacadista para distribuição de bebidas, enlatados, alimentos, conservas, utilidades, 
plásticos, embalagens e bijuterias; e nos serviços, a saúde, educação, inclusive de 
nível superior, bem como a reparação de veículos, máquinas e objetos. Este 
conjunto de atividades de comércio, reparação de veículos, máquinas e objetos 
aparece absorvendo 9,6% dos empregados, juntos a 8,2% de empregados no setor 
serviços, torna esses dois setores relevantes para Goiana, conforme já foi visto 
anteriormente.   

 
PROBLEMAS 
 
Os problemas do crescimento urbano e carência de infra-estrutura que 

a cidade de Goiana vem experimentando se intensificaram a partir da década de 
1980. Seu crescimento se deu quase exclusivamente ao longo da direção oeste do 
aglomerado urbano, e deverá prosseguir nessa direção, em função das 
características topográficas do sítio urbano, que favorecem o estoque de terrenos 
urbanos adequados à ocupação apenas naquela direção. A ausência de 
investimentos ocasionada pela crise fiscal por que passaram as esferas governamentais 
brasileiras, conjugada com este crescimento da cidade, resultou em Goiana numa grave 
insuficiência de investimentos em infra-estrutura urbana e a  cidade cresceu com 
flagrante carência infra-estrutural.  O quadro  é mais grave no âmbito de esgotos 
sanitários,  que  não  contam  com  rede  de  coleta  nem  tratamento. Porém, 
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observam-se em todos os setores a falta de infra-estrutura adequada, envolvendo 
acesso, distribuição de água, serviços de telefonia e até de distribuição de energia 
elétrica.  

 
O surgimento e ampliação de favelas em  diversas áreas carentes, sem 

serviços urbanos essenciais e com padrões de ocupação abaixo das normas 
usuais, exprime a medida da realidade social de pobreza e penúria da população 
local, onde a má distribuição alcança a percentagem de 69,37% das pessoas 
responsáveis pelos domicílios ganhando apenas até 2 salários mínimos. 

 

 
Figura  18 - Foto da invasão Engenho Mariúna - Goiana Sede Foto SINTAXE 

 
O centro da cidade está congestionando pelo acúmulo desnecessário de 

atividades cujos requisitos funcionais não exigem sua presença na área central. Ao 
contrário, perturbam o bom desempenho das demais, cujas funções requerem 
complementaridade com múltiplas outras para melhor se desenvolver. É o caso do 
comércio varejista diversificado, que necessita da complementaridade criada pela 
presença de outros ramos, com lojas de comércio especializado de certo nível de 
estratificação, como de artigos óticos, informática, livraria, papelaria, bancos, 
cartórios, escritórios e outras instalações de prestação de serviços de natureza 
variada, inclusive consultórios médicos, escritórios de advocacia, contabilidade, 
restaurantes e lanchonetes, todos atinentes a centros de cidade e essencialmente 
complementares entre si. Formam "ponto comercial". Já a atividade de atacado, 
que no caso de Goiana é importante atividade,mas predominantemente voltada 
para a distribuição no âmbito regional, deveria se instalar em locais que permitam 
franco movimento de carga e descarga, e livre acesso aos que chegam com 
caminhões e caminhonetes da zona rural ou das cidades da vizinhança. Do modo 
como este comércio atualmente está instalado, concentrando todas as atividades 
na área central, tem causado transtornos acentuados ao seu próprio desempenho e 
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aos dos demais ramos, resultando em prejuízos na qualidade dos serviços aí 
prestados. Isto faz reduzir a atratividade de Goiana como prestadora desses 
serviços e como base de atividades no seu mercado regional. Tal situação se 
complica ainda mais com as atividades de feira livre, na prática, instalada em 
caráter permanente durante toda a semana, perturbando sobremaneira as demais 
atividades inerentes a um centro de cidade, ali desempenhadas. Do mesmo modo, 
também há perdas decorrentes de custos da mobilidade urbana, somando novos 
custos aos decorrentes desta falta de ordenamento das atividades da área central. 

 

         
Figuras  19  e 20 - Flagrantes da Feira de Goiana - Fotos SINTAXE 

 
A necessidade de reordenamento geral da cidade surge nesta 

Macrozona MZ1 em função do crescimento observado. É que, nas últimas décadas, 
este crescimento fez a cidade se estender no sentido oeste, ao longo dos eixos da 
PE 62, primordialmente, e, secundariamente, da PE 75. Em muitos pontos, essa 
ocupação das margens das PE vem ocorrendo sem respeitar os recuos e as faixas 
de domínio das vias. Em alguns casos, esta ocupação  vem avançando sobre 
terrenos públicos destinados a outras finalidades, como ocorreu com a área 
destinada ao Distrito Industrial Estadual de Goiana, reservada na confluência 
destas duas estradas estaduais, ocupada por população de baixa renda. As 
invasões urbanas ocorrem também na faixa de domínio da BR 101. Esta ocupação 
se dá por habitações subnormais, empreendimentos comerciais, chegando até o 
limite dos acostamentos da via. Por sua vez, os equipamentos necessários à 
prestação dos serviços públicos essenciais (saúde, educação e outros) não 
acompanharam este crescimento, permanecendo concentrados nas áreas centrais e 
suas imediações. O resultado apresentado por este crescimento é a necessidade de 
seu reordenamento geral, para melhor adequação entre o sistema viário resultante, a 
distribuição espacial dos seus equipamentos e funções da cidade, considerando 



 

66 Consultoria:  
 

inclusive os grandes deslocamentos que hoje se impõem à maioria da população, 

cujas viagens intra-urbanas ocorrem a pé ou com  uso de bicicletas.  

 

A desarticulação da cidade afeta espaços urbanos expressivos e de 

grande valor como patrimônio cultural. Alguns desses espaços são muito 

representativos da história local, porém estão de certo modo desconexos com a 

cidade, perdendo-se nas suas possibilidades potenciais de identidade. 

 

A descaracterização de conjuntos arquitetônicos de interesse histórico-

cultural é outra questão da problemática observada na cidade de Goiana. Atinge o 

conjunto da arquitetura não monumental do sítio histórico e o da antiga fábrica de 

tecidos FITEG. Os monumentos tombados pelo IPHAN ainda são depositários das 

suas características históricas, mas o entorno desses monumentos vem sendo 

descaracterizado.  

 

 

 

 
Figuras  21 e 22 - Edificações da Rua do Rio - Goiana, sede 

Fonte: IPHAN e FUNDARPE 

 

     
As inundações são fator impeditivo do crescimento da cidade para as 

áreas em direção ao norte, leste e sul. Ocorrem periodicamente na cidade de 

Goiana, atingem as áreas baixas dessas direções. Há registros históricos dessas 

inundações na área de Baldo do Rio, próxima ao canal de Goiana. Estes registros 

davam conta de redução das ocorrências na última década. Porém, o inverno deste 

ano de 2004, registrando índice pluviométrico acima da média histórica, trouxe a 

repetição das inundações no Baldo do Rio e também em outras áreas da periferia 

de Goiana.  
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POTENCIAIS 
 

Goiana é lugar estratégico na região desde seu surgimento. Nascendo 
como ponto de articulação das atividades do amplo e fértil vale dos Rios Capibaribe 
Mirim, Tracunhaém e Goiana, de onde se tinha importante acesso às navegações 
fluvial e marítima, tem sua situação como um dos seus potenciais. Esta situação 
também permite o descortínio de uma paisagem histórica, cultural e ambiental 
relevante, identificando o assentamento urbano com seus monumentos históricos, o 
canavial e as usinas à sua volta, exprimindo a atividade econômica de sua 
fundação e história, contextualizadas pelas matas  remanescentes, manguezais e 
maciços de vegetação exuberantes. Estas visadas são melhor observadas quando 
da chegada da cidade pela sua principal via -  a estrada BR 101. A admiração 
dessa paisagem é favorecida pela arborização ainda existente às margens desse 
trecho da BR 101. 

 
 

Figura 23 - Vista da cidade de Goiana da BR 101 - Foto SINTAXE 
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A vocação comercial da cidade vem crescendo e transformando Goiana em 
importante centro comercial da Zona da Mata Norte pernambucana, em virtude da 
sua situação geográfica e localização estratégica no que hoje é a malha rodoviária 
regional - envolvendo as rodovias BR 101, PE 62 e PE 75. Situada a meio caminho 
entre Recife e João Pessoa e Recife e Campina Grande, Goiana é também ponto 
nodal de estradas regionais de acesso a várias cidades da Mata Norte (vide MAPA 
2). No entroncamento das rodovias estaduais PE 62 e PE 75, há disponibilidade de 
área na zona urbana da cidade capaz de abrigar adequadamente e fazer crescer 
esta atividade regional. 

 
O seu rico patrimônio cultural pode se converter em fonte promissora de 

base para mobilização para o desenvolvimento de sua população com vistas a 
atividades de apoio ao turismo cultural e de lazer, complementarmente ao turismo 
náutico. Goiana, pelo seu passado, encerra um importante testemunho da história, 
cultura e arquitetura do Brasil colonial, como bem mostram os registros feitos pelo 
Plano de Preservação dos Sítios Históricos do Interior – PPSHI, já citados 
anteriormente na Contextualização Histórica.  

 
 
 

  
Fig. 24 - Igreja de N.Sª  da .Soledade Fig. 25 - Igreja do Convento de N.S.ª do Carmo 
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PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS IMPACTANTES 
 
 A duplicação da BR 101 será o principal projeto com grande impacto 
previsto sobre a MZ 1. Como se expôs anteriormente, a BR 101 é a via de maior 
importância para a vida da cidade. É o principal acesso de Goiana, ligando-a ao 
Recife, a João Pessoa e às praias. Corta Goiana na direção norte-sul, sem criar 
conflitos ou interferências nos fluxos de trânsito internos da cidade, pela sua 
localização do lado leste da cidade. É a sua via arterial por excelência. O seu novo 
projeto executivo está pronto e deverá  ser implantado em breve. O novo traçado 
vai alterar fortemente os acessos à cidade e provocará mudanças também da PE 
62, segundo informações colhidas junto ao Departamento Estadual de Estradas de 
Rodagem - DER. A PE 62 passará a ser o principal acesso da cidade, com isto, 
alterando os fluxos das relações da cidade com toda sua vizinhança, implicando em 
fortes reflexos nos usos de vias da cidade e as conseqüências daí decorrentes, 
inclusive gerando novas propensões de mudanças e intensificações no uso do solo. 
Para fazer face a estas mudanças, deverão ser adotadas medidas legislativas, 
implantações de pequenas adaptações com obras infra-estruturais e providências 
operacionais voltadas para administração de trânsito. 
  

A intensificação do turismo de lazer, náutico e cultural, prevista pelo 
programa PRODETUR II, conjugados com os efeitos de ampliação dos fluxos 
Recife-João Pessoa, esperados pela duplicação da BR 101, é o segundo grande 
impacto possível previsto para Goiana. Torna, pois, necessário providências para 
tirar partido destes novos fluxos de visitantes potenciais e converte-los em turistas e 
visitantes de Goiana. 

 
O Projeto para Revitalização do Baldo do Rio é outro possível impacto 

transformador que favorece o desenvolvimento da cidade, influenciando a área a 
que ele atinge e sua vizinhança, muito significativa para a história de Goiana. 
 

RECOMENDAÇÕES E PARÂMETROS DE CONTROLE 
 

1. Adotar do complexo de vias formado pela BR 101, PE 62 e PE 75, como 
vias estruturadoras urbanas e articuladoras da cidade com sua microrregião, 
com o Recife, João Pessoa e Campina Grande; 

2. Implantar reordenamento urbanístico da cidade buscando nuclear e 
estruturar seu centro de atividades de vocação regional situado na 
confluência das  PE 62 e PE 75 (comércio atacadista de distribuição 
regional, de auto peças, reparos e serviços mecânicos, e indústrias); 
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3. Instalar progressivamente núcleos secundários dos bairros residenciais do 
Noroeste e Sudoeste da cidade (serviços públicos e comércio locais), 
distribuindo-os estruturadoramente no assentamento, buscando melhor 
adequação entre o sistema viário e a distribuição espacial dos seus 
equipamentos e funções da cidade, considerando primordialmente a 
mobilidade da população, para reduzir seus grandes deslocamentos e 
viagens;  

4. Adaptar progressivamente o sistema viário secundário em corredores 
estruturadores, seguindo diretrizes de estruturação propostas no Plano 
Diretor, para que estes possam atuar como indutores da implantação da 
política de mobilidade e formação dos núcleos secundários pretendidos nas 
porções noroeste e sudoeste da cidade; 

5. Adotar medidas legislativas, implantação de pequenas adaptações com 
obras infra-estruturais, bem como providências operacionais voltadas para 
administração de trânsito das vias indicadas na cidade, para fazer face às 
mudanças previstas com a duplicação da BR 101 e as conseqüentes 
alterações da PE 62 (MAPA 16); 

6. Implantar as alternativas indicadas no traçado do sistema viário atual para 
vitalização e descogestionamento da área central e macro reestruturação do 
sistema viário, visando comportar as alterações a serem operadas pela 
duplicação da BR 101 (MAPA 16); 

7. Tirar partido dos novos fluxos de visitantes potenciais previstos pelo 
PRODETUR II e pela duplicação da BR 101, adotando providências para 
convertê-los em turistas e visitantes de Goiana, retendo-os por ampliação da 
atratividade de Goiana, que neste caso começa na BR 101, com a 
implantação da Via Parque em seu trecho urbano do Vale do Rio Goiana,  
somando-se ao seu patrimônio cultural e paisagístico, através de trechos 
parque das estrada para praias; 

8. Revisar a legislação e instrumentos atuais de proteção e promoção do 
patrimônio cultural, notadamente do Centro Histórico e zonas já protegidas, 
para atualização dos mesmos; 

9. Estabelecer parâmetros específicos da urbanização desejada para as 
diferentes zonas com as respectivas propostas de legislação peculiar, 
detalhadas e adequadas às especificidades dessas zonas; 

10. Ampliar a rede de esgotos existente e adotar práticas de educação 
ambiental e sanitária entre a população, notadamente entre os jovens e o 
extrato da terceira idade; 
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11. Operacionalizar processo de trabalho de forma conjunta entre as 
Secretarias municipais da Prefeitura para obter melhores resultados e a 
possibilidade de treinamento em serviço; 

12. Planejar e implantar o controle e fiscalização dos serviços de transportes 
coletivos por ônibus e kombis, ligando Goiana às suas praias e a cidades de 
sua vizinhança, estabelecendo freqüência, regularidade, tarifas, roteiros, 
origem, destinos e uso de terminais destes serviços, o que pode também ser 
trabalhado de modo a  concorrer para o reordenamento urbanístico 
pretendido, nucleando o centro regional das  PE 62 e PE 75, bem como 
nucleando os centros de bairro 

13. Disciplinar o trânsito nos corredores de transporte da área central, 
normatizando estacionamentos, operações de carga e descarga, e 
atribuindo prioridade a estas vias quando se tratar de manutenção e obras. 
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Mapa 16 - Proposta para Criação de Novos Pólos de Atividades Econômicas, Descogestionamento e 

Revitalização da Área Central de Goiana e Adequação e Estruturação do Sistema Viário 
 

LEGENDA: 
 
1 - Implantação da Conexão das Ruas do Jiló e Benjamim Constant, para 
Implantação de Binário com Ruas da Praia - Duque de Caxias - Manoel Borba, 
dando acesso da PE 62 ao Centro de Comércio e Serviços Diversificados da 
Cidade; 
2 - Complementação da Rua André Vidal de Negreiros; 
3 - Implantação de Alça de Acesso da PE 62 ao Binário (eixo Rua da Praia); 
4 - Centro Regional de Comércio, Serviços e Indústria - CRCSI (atacado, indústrias, 
serviços mecânicos); 
5 - Centro de Promoção do Turismo e Lazer; 
6 - Expansão do Centro de Comércio e Serviços Diversificados da Cidade; 
7 - Eixo de Comércio e Serviços         
 
Obs.: A representação gráfica da BR101 e da PE62 segue projetos de duplicação e 
orientação técnica dos órgãos de infraestrutura de transporte nacional e estadual, 
DNIT e DER-PE. 
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Figura  26 - Vista de canavial 
 
 

MACROZONA MZ 2 
MACROZONA AGRO-INDUSTRIAL, DE INCENTIVO À PROTEÇÃO 

FLORESTAL E DIVERSIFICAÇÃO DE CULTURAS 
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Situada na porção oeste do município, esta Macrozona é delimitada a 
leste pela BR 101 e pelos limites da zona urbana da sede - a cidade de Goiana; ao 
norte, pela Paraíba; a oeste, pelos municípios de Itambé, Condado e Itaquitinga, e 
ao sul; por Igarassu. Portanto, esta Macrozona é composta por toda a porção oeste 
do Município,  conforme indicado no MAPA 15.  

 
FUNÇÕES E ATIVIDADES 
 
A atividade predominante desta zona rural de Goiana é o cultivo e o 

processamento da cana de açúcar, que vem desde o início da ocupação da região. 
Sendo a base da economia do município, é sua principal fonte de renda e emprego. 
Paradoxalmente, é também o principal fator impeditivo da diversificação econômica 
e do desenvolvimento social da população local. Com efeito, apenas 21 dos imóveis 
rurais de Goiana registrados no INCRA, todos com área acima de 100ha, somam 
um conjunto de 20.119,2ha, perfazendo 92,74% do total da área dos imóveis rurais 
de Goiana, registrados no INCRA. Tão elevada concentração fundiária das terras 
agricultáveis do município, concentrada em um único setor, afeta fortemente os 
recursos ambientais e restringe as alternativas de desenvolvimento. A monocultura 
da cana se converte em grande obstáculo ao desenvolvimento social da população 
da área rural. Atualmente, nesta zona rural encontram-se duas usinas - Santa 
Tereza e N.S. das Maravilhas, situadas, ambas, nas proximidades da cidade de 
Goiana. 

 
A expansão do cultivo de cana ocupou áreas avançando sobre encostas 

recobertas de mata atlântica, drenando importantes áreas inundáveis e restingas, 
chegando a cana a avançar sobre fundações de edificações, para isso destruindo 
sítios históricos de engenhos. Há registros de demolições de edificações 
construídas no século XVII, como no Engenho Japomin, para plantio da cana sobre 
suas fundações, com os conseqüentes prejuízos culturais e históricos desses 
locais. Fato que merece notar é a substituição da cultura da cana nas encostas dos 
morros pela cultura do bambu como insumos para produção de papel e papelão. 
Ressalta-se também que Goiana importa a maioria dos produtos de hortifruticultura 
para consumo municipal, dando sentido aos registros nos trabalhos do Plano de 
que os pequenos proprietários e produtores rurais reclamam de falta de apoio à 
produção.  

 
A “expulsão branca” de núcleos habitacionais anteriormente situados na 

área rural, conforme indicado acima, sustenta a hipótese e explica o fato de o 
município ter experimentado um acentuado crescimento da população dos núcleos 
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urbanos e peri-urbanos, sobretudo localizados na estrada de acesso da BR 1001 às 
praias.  

Registros de desmatamentos recentes da precária ou já quase inexistente 
cobertura vegetal das áreas de proteção ambiental permanente, notadamente nas 
margens dos seus corpos d’água, além de não atender as legislação pertinente 
(Código Florestal e outros) é preocupante por implicar na perda da capacidade dos 
mananciais hídricos e ameaçar com desequilíbrio ambiental.   

 

Figuras 27 a 29 - Aspectos do campo da MZ 2 - Fotos SINTAXE 
 

POTENCIAIS 
 
A agroindústria do açúcar da Mata Norte passa por um período econômico 

mais favorável, tendo perspectivas futuras mais promissoras, sobretudo através de 
modernização das práticas e técnicas de manejo de solo e cuidados ambientais. Há 
também promessas de ampliação de mercados internacionais consumidores, em 
função de recentes negociações sobre redução de subsídios agrícolas, resultando 
em melhores condições para exportação à Europa. Por outro lado, o conjunto de 
paisagens e sítios históricos desta Macrozona, que ainda guarda atributos 
ambientais, poderia ser explorado pelo turismo rural associado à sua vizinhança, 
que compõe juntamente com Goiana a unidade deste patrimônio ambiental e 
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cultural da microrregião. Já se iniciam algumas dessas atividades em alguns 
engenhos, como o Itapirema do Meio, que já recebem visitantes. Nesta paisagem, 
destacam-se matas e açudes e interessantes potenciais para passeios e trilhas 
rurais. 
 
 PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS IMPACTANTES  

 
Não há registros neste item. 
 
RECOMENDAÇÕES E PARÂMETROS DE CONTROLE – 

 
1. Revisar e aprimorar os mecanismos existentes de preservação e cuidados 

ambientais; 
2. Estimular a criação de atividades capazes de complementar essa proteção 

com atividades econômicas sustentáveis e adequadas às peculiaridades da 
área; 

3. Promover atividades destinadas à recuperação e restauração de mananciais 
e bacias hídricas, paisagens; 

4. Garantir o adequado tratamento das áreas verdes degradadas de 
importância paisagístico-ambiental; 

5. Controlar as atividades de mineração e de movimentos de terras e as que 
poluem os cursos d’água, matas e mangues, bem como quaisquer 
atividades poluidoras que comprometam a saúde do meio ambiente em 
todos os seus elementos; 

6. Regulamentar e aplicar, no âmbito do Município, a Lei de Crimes 
Ambientais; 

7. Exercer as demais ações de defesa do meio ambiente, na conformidade das 
normas pertinentes do Município, do Estado e União, bem como aquelas 
definidas pelos órgãos competentes das 3 (três) esferas de governo. 
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 Figura 30 - Vista do rio Megaó, MZ 3 - 2004  
 
 
 

MACROZONA MZ 3 
MACROZONA ESTRATÉGICA PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
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A Macrozona MZ 3 é situada na grande porção leste do município. Sua 
configuração parte do traçado da BR 101, que é seu limite a oeste; acompanha os 
limites municipais com a Paraíba, ao norte; contorna a Macrozona 4 dos Núcleos 
Urbanos de Turismo e Veraneio, tendo o estuário do Rio Goiana, o Mar e os limites 
da MZ 4 como seus limites a leste; e ao sul e sudeste, tem Itapissuma, pelo Rio 
Arataca, e Itamaracá, pelo Canal de Santa Cruz, conforme indicado no MAPA 14. 

 
FUNÇÕES E ATIVIDADES 
 
Revelada como a zona de maior interesse do município, esta Macrozona 

conjuga a situação simultânea e complexa de área de maior potencial e maior 
vulnerabilidade do município. A Macrozona MZ 3 é entendida como da mais alta 
prioridade de tratamento nos trabalhos do Plano Diretor. Enfrenta uma fase de 
transição em grande parte de seu território, tendo como uso predominante 
atividades de natureza rural, já vem sofrendo pressões para a ocupação predatória, 
com o parcelamento indiscriminado da terra, ameaçando comprometer o riquíssimo 
potencial de desenvolvimento e aproveitamento de suas riquezas. Os seus recursos 
naturais – meio ambiente, paisagem, história, patrimônio cultural e estuários, 
representam a possibilidade de implantação e desenvolvimento de atividades e 
empreendimentos geradores de riqueza (emprego e renda) para o município. Estas 
possibilidades são ampliadas quando se antevê sua integração às atividades 
náuticas e turísticas do conjunto formado com Itapissuma, Paulista, Itamaracá e 
Igarassu, atestando o alto interesse que ela apresenta hoje. Entretanto, há 
cuidados absolutamente imprescindíveis a serem tomados com respeito à 
condução desse processo de apropriação desse potencial para desenvolvimento, 
que deverão encontrar abrigo e sustentação na legislação local, sob pena de 
severa ameaça à sua sustentabilidade. 

 
PROBLEMAS   
 
A degradação sócio-ambiental é um dos problemas sérios relacionados a 

esta Macrozona. Aqui estão concentrados e situados os assentamentos urbanos de 
população mais pobre do município: São Lourenço, Tejucupapo, Ibeapicu, 
Carrapicho I, Carrapicho II, Aldeia, Gambá e Alecrim. Estes assentamentos são 
também os que apresentam a mais carente e inadequada infra-estrutura urbana. 
Ressalta-se o fato da inexistência de rede e tratamento de esgotos sanitários, 
ocasionando despejo das águas servidas e dejetos in natura para os corpos d’água 
da região. Esta grave carência leva a poluição aos mananciais da área, afetando 
negativamente as atividades de pesca e de turismo municipal.  
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A carcinicultura que vem crescentemente ocorrendo nesta MZ 3, quando 

se instala, tem destruído o antigo bioma das áreas antes preservadas nos estuários 
dos rios, interferindo nos manguezais e nos recursos paisagísticos. É fato que a 
vegetação é derrubada, a área é transformada com a construção de tanques 
extensos para a criação de camarão, ocasionando profundas transformações na 
paisagem e no ambiente. Não há ainda estudos técnicos conclusivos sobre o 
impacto desta atividade no meio ambiente estuarino local, porém, é importante 
registrar as reclamações dos pescadores da região dando conta da diminuição do 
produto da pesca artesanal municipal, atividade principal de sustento da população 
pobre que habita os núcleos urbanos da área. Como esta atividade vem mostrando 
excepcional produtividade no Brasil, com resultados algumas vezes superiores aos 
obtidos em outros paises, há forte propensão para expansão ainda mais acelerada 
desta atividade, com a implantação de grandes empreendimentos de aqüicultura,  
mesmo sem os correspondentes estudos aprofundados de impacto ambiental. 

 

       
 

Figuras  31 e 32 - Implantação de tanque e de canal de adução para carcinicultura (2004) - Foto SINTAXE 

 

 
Figura  33 - Ocupação peri-urbana de Gambá, às margens da PE 49 

Foto SINTAXE 
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A mineração de areia ocorre principalmente ao norte na zona situada sobre 

o Aqüífero Beberibe, nas proximidades da foz do Rio Arataca, às margens da PE 49 
e da via de acesso a Atapuz. Esta atividade é considerada de risco ao meio 
ambiente e danosa à paisagem local, porque inicia-se com a destruição da 
vegetação natural do lugar, prossegue com a extração da areia, gerando crateras, 
ameaçando o principal aqüífero da Região Metropolitana do Recife, expondo-o  ao 
risco de contaminação. Como agravante do quadro, empreendimentos de 
carcinicultura se instalam nas crateras deixadas pela extração de areia, geralmente 
após o esgotamento do material e afloramento do lençol freático. 

 
A extração de calcário para produção de cimento da Fábrica Nassau, 

extrapola a Ilha de Itapessoca, expande-se para o continente, fazendo grandes 
movimentos de terra e conseqüentes alterações ambientais e paisagísticas.  

 
Condomínios rurais e construções de porte destinadas a lazer começam 

a aparecer nesta Macrozona, registrando-se alguns desses empreendimentos 
sendo edificados em áreas protegidas e cobertas por Mata Atlântica, como é o caso 
das edificações no Sudeste do Morro do Celeiro, na Ilha de Itapessoca. 

 
A cultura da cana de açúcar ocorre nesta Macrozona, a exemplo do 

registrado na Macrozona Rural (MZ 2), observa-se que o plantio estende-se para às 
margens dos corpos d’água, para algumas encostas íngremes de morros, sem 
respeitar as áreas de proteção ambiental permanente (Código Florestal e outras 
normas específicas locais). Também nesta zona, observa-se que a cultura da cana-
de-açúcar avançou sobre os sítios e ruínas dos engenhos históricos, destruindo 
muitos deles. 
   
 
 

POTENCIAIS   
 
Os estuários dos Rios Goiana, Tejucupapo e Itapessoca, mantém bem 

preservadas as paisagens históricas e ambientais da região, excetuando–se as 
áreas ocupadas com carcinicultura e mineração. A paisagem é histórica, tem 
amplitude e se integra às características da região Norte de Pernambuco, palco 
histórico das Capitanias Hereditárias de Pernambuco, de Itamaracá e da Paraíba. 
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Figura  34 - Vista de São Lourenço em direção a Canoé, com a Foz do Rio Goiana e Acaú (PB) ao fundo. 
Foto SINTAXE 

 
 
 
A atividade turística, embora ainda incipiente e pouco expressiva 

localmente, pode ser uma nova vertente de desenvolvimento tendo como base os 
recursos naturais e o patrimônio cultural desta Macrozona. É que esta emergente 
atividade econômica surge na região como promissora na geração de riquezas e na 
capacidade de criação de numerosos postos de trabalho. O grande potencial desta 
Macrozona é justamente a conjugação de sua paisagem com seu patrimônio 
cultural. Apresenta excelentes visadas às praias da orla marítima e dos rios locais, 
balneáveis, alem das matas da região, com destaque para a Mata do Engenho 
Megaó de Cima e as matas da Usina Maravilhas, Faz sobressair sítios históricos 
dos engenhos da época da colonização da região, destacando-se as ruínas do 
Engenho Megaó de Baixo. Em São Lourenço, a Igreja de São Lourenço, dentre as 
poucas erguidas no Séc. XVI, conserva seu cruzeiro e cemitério anexo, e as ruínas 
da Capela de Nossa Senhora do Rosário; em Tejucupapo, os monumentos às 
heroínas das lutas da Guerra Holandesa e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário; 
além dos manguezais exuberantes do estuário dos Rios Goiana, Megaó, 
Tejucupapo e Itapessoca. Este conjunto de composição ambiental e histórico-
cultural, certamente será o principal insumo para o fomento ao turismo voltado ao 
lazer náutico, com boa chance de associar cultura, folclore, aventuras e trilhas.  
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Figura  35 - Ruinas do Eng. Megaó de Baixo (2004) 
Foto SINTAXE 

 
 
 A pesca artesanal, os pescadores e suas embarcações, canoas e botes 
de feitura tosca e formas peculiares, completam esse potencial. A experiência da 
navegação, a habilidade na pesca, e a lida com o mar e os rios locais, comporão o 
atrativo complementar, alem de possibilitar os passeios e visitação aos encantos 
locais. 
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Figura  36 - Aspectos  da pesca artesanal em Atapuz (2004) 
Foto SINTAXE 
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PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS IMPACTANTES 

 
O Projeto Circuito Náutico, criado pelo Estado, já trouxe a implantação do 

Píer de Barra de Catuama. Este circuito náutico é integrante de um roteiro que 
articula as praias e todas as demais riquezas dessa região, composta pelos 
municípios da bacia do Canal de Santa Cruz. 

 
O programa PROMATA também poderá agregar a Goiana, e a esta 

Macrozona em especial, contribuição muito relevante a projetos de interesse para a 
diversificação econômica e a inclusão social da população local.  

 
 

RECOMENDAÇÕES E PARÂMETROS DE CONTROLE 
 
Como os seus recursos naturais – meio ambiente, com as suas múltiplas 

paisagens, os  estuários de seus rios, as praias do mar e dos rios, os manguezais, 
o patrimônio cultural com a rica história, as edificações e as manifestações dos 
costumes e culinária local, são a grande fonte do potencial e ao mesmo tempo são 
suas peças mais vulneráveis, recomenda-se para esta Macrozona uma grande 
mobilização da sociedade goianense para articular juntamente com os poderes 
locais  - a  prefeitura, o legislativo, os interesses empresariais, os proprietários de 
terra, as entidades de representação civil - para desenvolver um persistente esforço 
no sentido de vitalizar e valorizar toda esta Macrozona, elevando-a e promovendo-a 
ao seu nível de prioridade, possibilitando a sua efetiva e adequada apropriação pela 
gente do município, dentro de um processo de sustentabilidade assegurada, 
ocupando-a de modo sustentável, enriquecendo-a, e gerando grande número dos 
tão necessários empregos para Goiana. Para isto, é preciso: 

 
1. Promover e desenvolver os valores de interesse especial nos planos 
histórico e cultural, com a proteção adequada da legislação; 
2. Implantar a infra-estrutura necessária à ocupação apropriada e ao 
estímulo ao desenvolvimento de atividades essenciais à vitalização e à 
valorização da área (vias parque, vias panorâmicas, mirantes, acesso aos 
portos e sítios de interesse);  
3. Buscar e incentivar a formação de Consórcios Municipais para trato das 
questões de interesse comum no desenvolvimento dessas áreas estuarinas 
e circunvizinhas, tendo em vista a essencial integração do patrimônio 
ambiental dessa região da bacia do Canal de Santa Cruz, integrada por 
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Goiana, Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, e Paulista, que encerra um 
contexto histórico-cultural-paisagístico de riquíssimas qualificações; 
4. Aprimorar os mecanismos de controle e tratamento da poluição dos 
corpos d'água; 
5. Estimular projetos de desenvolvimento de atividades de interesse, como 
floricultura, nas áreas rurais criando ocupação e empregos, inclusive as 
chamadas ocupações rurais não agrícolas; 
6. Adotar mecanismos de proteção ao meio ambiente e à paisagem visando 
a manutenção e a salvaguarda das suas características fundamentais; 
7. Criar as salvaguardas ao processo predatório de ocupação que já vem 
sendo observado em alguns dos seus pontos, regulamentando o uso e o 
parcelamento da terra na Macrozona com objetivo de assegurar a 
sustentabilidade de seu potencial e da implantação do processo de 
ocupação condizente pretendido; 
8. Revisar, aprimorar ou criar mecanismos de preservação e cuidados 
ambientais para controlar as atividades de mineração, de implantação de 
criatórios aquáticos, que impliquem em grandes movimentos de terras, 
poluição de corpos d’água, matas e mangues; 
9. Estimular a criação de atividades capazes de complementar essa 
proteção com atividades econômicas sustentáveis e adequadas às 
peculiaridades da área; 
10. Promover atividades destinadas à recuperação e restauração de 
mananciais e bacias hídricas;  
 11. Garantir o adequado tratamento das áreas verdes degradadas de 
importância paisagístico-ambiental; 
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Figura  37 - Vista de Praia de Tabatinga - Foto SINTAXE 

 
 

MACROZONA MZ 4 
MACROZONA DE NÚCLEOS URBANOS DE TURISMO E VERANEIO  
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Esta Macrozona é composta pelo conjunto de assentamentos urbanos 
das praias de toda porção leste do município (Atapuz, Catuama, Gulandim, Pontas 
de Pedra, Carne de Vaca, Canoé). A Macrozona de Núcleos Urbanos de Turismo 
de Veraneio é limitada pela Macrozona MZ 3 e as faixas de praias do mar 
(estirâncio), as margens dos rios, lagoas e mangues, conforme indicado no MAPA 
14. 
 

FUNÇÕES E ATIVIDADES 
 

Composta pelos núcleos urbanos de turismo e veraneio das praias de 
Goiana, que experimentaram uma vertiginosa expansão durante as três últimas 
décadas, esta Macrozona tem sua ocupação e usos predominantemente 
destinados a recreio e lazer (veraneio em casas de praia). Originalmente, em 
Pontas de Pedra, Catuama, Carne de Vaca, e Atapuz,  já havia os pequenos 
núcleos urbanos dessas praias, todos anteriores ao Século. XX. As funções 
tradicionais desses núcleos eram voltadas para apoio à pesca artesanal local e a 
prestação de serviços e algum comércio a uns poucos veranistas de Goiana e de 
sua região de influência. Hoje, a área já dispõe de alguns serviços incipientes de 
apoio ao turismo, prestando serviços escassos e de qualidade predominantemente 
sofrível, a uma população de baixos extratos de renda. 

 
PROBLEMAS   
 
O intenso processo de parcelamento e ocupação de quase todas as 

praias de Pernambuco foi iniciado durante a década de setenta, com o 
parcelamento de glebas para implantação de casas de veraneio. Este processo, 
alcançando as praias de Goiana, se intensificou durante os anos oitenta. 
Inicialmente, foram loteadas glebas em Pontas de Pedras, seguidas por Canoé 
(extensão de Carne de Vaca), Gulandim e Atapuz. A Fazenda Catuama, sob 
guarda e administração judicial, acabou sendo "invadida", e também se converteu 
em grande assentamento desta mesma natureza. O resultado deste processo foi a 
implantação de alguns milhares de lotes urbanos ao longo de quase todas as praias 
de Goiana, sem nenhum planejamento deste conjunto criado, nem mesmo de sua 
articulação com as vilas já existentes.  

 
As vias de acesso abertas em terra nua, de um modo geral sem 

beneficiamento maior, exceto  algum aterro com barro, são o acesso desses lotes. 
Não há drenagem nem pavimentação. Há   rede   elétrica   instalada   pela 
companhia   de   eletricidade.  Em   alguns   casos   já   registrados,   há   rede   de    
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distribuição d'água da COMPESA. Não existe nenhum equipamento para 
tratamento de esgotos. Fossas são construídas em cada lote, compartilhando a 
área com a edificação e os poços para abastecimento d'água da grande maioria 
desses lotes. São cacimbas ou poços tubulares artesanais de pouca profundidade 
de onde se abastece a maioria. Há grandes extensões de áreas onde é freqüente o 
alagamento por falta de drenagem.  

 
O crescimento dessas praias foi de tal ordem que, comparadas as áreas 

totais desses assentamentos, segundo indicadas em mapa da SUDENE, de 1972,  
com aerofotos de 2002, da base para a nova cartografia do litoral, tem-se um 
acréscimo de área total desses assentamentos que passaram de 46,7 ha, em 1972, 
para 1.473,00 ha, em 2002. Isto representa um crescimento superior a 3.000%, 
tendo multiplicado os assentamentos em cerca de 31,5 vezes. Em 1972 a área local 
corresponderia apenas a 3,17% do que veio a ser em 2002.  

 
Loteamentos irregulares e favelas se assentaram nessas praias em áreas 

segregadas dos loteamentos. É que o surgimento dessas superdimensionadas 
cidades de veraneio ou de praias, trouxe consigo a oferta de alguns empregos para 
mão-de-obra não qualificada, sobretudo na construção civil, conservação, vigilância 
e manutenção das casas aí construídas. Esta demanda atraiu imigrantes. As 
favelas são denominadas Malvinas, situada entre Catuama e Pontas de Pedra, e 
Cocota, em Pontas de Pedra, e uma última e mais recente, entre em Pontas de 
Pedra e Tabatinga, ainda não denominada.  

 

 
Figura  38 -  Favela "Malvinas" 

Foto SINTAXE 
 

Falta uma ordem urbanística peculiar que responda às especificidades 
desses assentamentos tão distintos de uma cidade convencional. Falta-lhes a  
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adoção de uma lógica própria para o seu arranjo urbanístico, uma estrutura que 
evidencie e dê privilégio a essas suas funções primordiais de lazer e recreação nas 
proximidades do mar. O seu traçado, o arranjo e disposição de suas quadras, não 
espelham essas prioridades, essa ordem específica. Excluem-se áreas 
imprescindíveis à complementação da estrutura necessária ao atendimento dessas 
suas funções. Confundem-se as funções de circulação e lazer com o predomínio da 
circulação motorizada. São indiferenciadas as quadras e as vias. Foram 
desprezadas as peculiaridades dos sítios destes loteamentos, com isto são 
desperdiçadas oportunidades de induzir usos e instalação, harmônicos, de 
equipamentos urbanos públicos e privados. A falta desse sentido específico que o 
traçado e a regulamentação dos usos não traduz, fez perder muito do que poderia 
ser agregado ao conjunto desses assentamentos. 

Figura  39 - Pontas de Pedra Vista de Catuama - Foto SINTAXE 
 

POTENCIAIS   
 
As praias de Pontas de Pedra, Catuama, Carne de Vaca, e Atapuz, todas 

com seus atrativos naturais, como areias brancas, mar calmo de águas mornas, 
coroas, visadas, paisagens de coqueirais, embarcações, pescadores e produtos da 
pesca artesanal local, são rico potencial para turismo e lazer náutico. 
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Os núcleos urbanos pré-existentes incorporados funcionalmente nessas 
praias, transformaram suas funções originais voltadas para apoio à pesca, para 
atender a estas novas cidades de veraneio, passando a servir predominantemente 
como núcleo de prestação sazonal de serviços e comércio local - padarias, 
farmácias, supermercados, sorveterias, bares e restaurantes, bem como provisão 
de mão-de-obra para construção civil, conservação, manutenção e guarda das 
casas desses assentamentos.  

 
Há um grande estoque de edificações disponíveis, assim, razoavelmente 

dotado de vias de acesso, rede elétrica, água encanada (parcialmente), além de 
instalações de comércio e serviço, como restaurantes, bares, algumas marinas, 
pousadas e hotéis. Entretanto, é notável o grau de subtilização que a prática da 
sazonalidade da ocupação lhe impõe. Situações como esta já vêm sendo 
convertidas no país e também no Nordeste, sobretudo na Bahia, aproveitando a 
intensificação do turismo no litoral para utilizar espaços como esses dos 
assentamentos e vilas originais, convertendo-os em recurso turístico local. 
  

PROGRAMAS, PLANOS E PROJETOS IMPACTANTES 
 

A Duplicação da BR 101 promete também forte intensificação dos fluxos da 
rodovia,  comportando expectativa de transformações no uso da via com o 
fortalecimento da atividade turística ao longo de todo esse eixo Maceió- Natal, onde 
deverá ser executada a duplicação. No trecho interessando particularmente a 
Goiana, preve-se a intensificação dos fluxos Recife-João Pessoa e Recife-Campina 
Grande, no âmbito do turismo e de movimentação de cargas e passageiros em 
geral. O seu projeto executivo já está pronto e o DINIT, órgão federal responsável 
pelo setor, informa que a obra poderá começar em Pernambuco ainda durante o 
corrente ano de 2004.  

 
O PRODETUR II - O Programa para Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste do Brasil  – em sua primeira etapa, já investiu na região US$ 400 milhões 
durante o período de 1995 a 1999. Atualmente, é iniciada a implantação de um 
segundo PRODETUR/NE, com investimentos de novos US$400 milhões, já partir 
de 2004. O Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, em seu relatório de 
proposição para o novo programa em negociação - PRODETUR II, estima que os 
primeiros US$ 400,00 milhões, investidos desde 1994, carrearam investimentos 
adicionais privados da ordem de US$ 4,0 bilhões, entre 1994 e 2000, e terão 
atraído mais US$ 2,0 bilhões durante os anos seguintes. O fluxo turístico na região 
aumentou de 6 milhões de visitantes para 12 milhões entre 1994 e 2000, alem da 
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criação de muitos empregos (ainda não quantificados) e da grande quantidade de 
melhorias infra-estruturais efetivadas nos estados da região. Assim, a integração à 
rede de turismo na região é ponto básico do Plano, pois o turismo é uma das 
atividades-alvo de grandes investimentos públicos e privados no Nordeste  
brasileiro. 
 

O PROMATA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da 
Zona da Mata de Pernambuco, É concebido  tendo como objetivo melhorar a 
qualidade de vida da população da Zona da Mata Pernambucana, em especial os 
extratos de baixa renda, através da criação de novas oportunidades de 
desenvolvimento de sua economia, da melhoria da disponibilidade dos serviços 
básicos e do apoio a sua sustentabilidade institucional e ambiental. O programa 
apoiará atividades que favoreçam ações intersetoriais e a participação das 
comunidades na tomada de decisões sobre o planejamento dos investimentos 
necessários, para solucionar os problemas identificados nas áreas sociais e 
econômicas da região e ações no âmbito regional, que favoreçam a 
sustentabilidade institucional, tecnológica e ambiental desse desenvolvimento. É 
constituído de três Subprogramas: (i) Melhoramento dos Serviços Básicos; (ii) apoio 
à diversificação Econômica; (iii) Gestão e Proteção Ambiental. Cada um dos 
subprogramas está constituído por componentes que por sua vez formam os 
Projetos/Atividades.  

No âmbito da Gestão e Proteção Ambiental, o PROMATA foi "concebido 
para fortalecer a gestão ambiental da zona da mata, a partir dos seguintes 
fundamentos: (i) o desenvolvimento sustentável requer a incorporação de uma nova 
abordagem da questão ambiental, que deverá integrar e permear os demais setores 
do desenvolvimento sócio-econômico; (ii) o desenvolvimento deverá ser 
sustentável, considerando o meio ambiente uma questão fundamental para um 
novo padrão de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente viável; e, (iii) 
a proteção ambiental não envolverá apenas o equilíbrio entre as condições de 
desenvolvimento econômico e o meio ambiente: envolverá também as questões de 
âmbito político institucional, social e cultural.  

Municípios melhor aparelhados na gestão e mais eficientes na aplicação dos 
recursos serão mais bem aquinhoados no receber dos recursos previstos para 
estes programas. A experiência com outros programas regionais com objetivos 
desta natureza tem mostrado que esta observação valerá também para o 
PROMATA e o PRODETUR II. A cifra do investimento global previsto para o 
programa PROMATA é da ordem de US$ 150,0 milhões pra toda a Zona da Mata 
de Pernambuco. O PRODETUR II voltará investir novos US$ 400,00 milhões, 
distribuídos em todo o Nordeste.  
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IX.4.6 - RECOMENDAÇÕES E PARÂMETROS DE CONTROLE  
 

1. Requalificar os espaços públicos com a recuperação das áreas de uso 
comum do povo, notadamente em Catuama; 

2. Estabelecer a legislação específica e de áreas para assegurar o acesso 
à praia e o uso coletivo do patrimônio público, bem como da visualização 
da paisagem; 

3. Criar a legislação de proteção e promoção do patrimônio cultural local, 
inclusive da igreja de Catuama e seu entorno; 

4. Expandir a rede de distribuição d'água tratada e implantar solução ou 
corrigir os problemas de tratamento de esgotos das áreas críticas como 
Pontas de Pedras  (Pedrinhas, Cocotas e Malvinas), Barra de Catuama, 
e as áreas das Malvinas, Cocota, e a mais recente favela em Pontas de 
Pedra, ainda não denominada; 

5. Elaboração da cartografia dessas áreas de praias para permitir o 
planejamento do seu reordenamento  e melhor articulação com as vilas 
já existentes, observando as recomendações do PDDU; 

6. Adotar nestes trabalhos de reordenamento a lógica peculiar e própria 
para o seu arranjo urbanístico, cuja estrutura deve evidenciar e dar 
privilégio a essas suas funções primordiais de lazer e recreação nas 
proximidades do mar, diferenciando o sistema viário, limitando 
disciplinando a circulação entre as quadras residenciais, realçando as 
peculiaridades e qualidades paisagísticas  e ambientais dos sítios destes 
loteamentos,  e abrindo áreas necessárias aos imprescindíveis 
equipamentos para atendimento dessas suas funções de lazer e apoio à 
recepção turística (sinalização turística e de regulamentação de trânsito, 
mirantes, praças, estacionamentos para automóveis e ônibus, sanitários 
públicos, entre outros), bem como os equipamentos de apoio à pesca 
artesanal; 

7. Incentivar a apropriação produtiva do estoque de habitações (casas de 
veraneio) de uso ocioso para incorporação à recepção e apoio ao 
turismo, convertendo-as em hotéis, pousadas, albergues, casas 
mobiliadas para  aluguel de curta temporada, etc.; 

8. Articular   as   medidas   aqui   recomendadas   com   as   indicadas   
para   a   Macrozona   MZ   3 - Macrozona   Estratégica   para   o 
Desenvolvimento   Sustentável, uma   vez   que   há   
complementaridade    e     necessidade     da    conjugação     entre         
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as atividades destas Macrozonas, como fator de favorecimento do 
desenvolvimento de ambas; 

9. Incluir as questões relativas a meio ambiente, lixo e saneamento, no 
plano da educação e da formação das crianças e  jovens, para 
encaminhar a correção e solução das práticas sociais de disposição de 
lixo, dejetos, efluentes domésticos de fossas (esgotos), detritos, sucata, 
restos de pescados, bem como o tratamento dado à vegetação nativa. 

 

 
Figura 40 - Rio Goiana (2004) 
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ESTRATÉGIA DO PLANO DIRETOR 
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FORMULAÇÃO DAS BASES ESTRATÉGICAS 
 



 

96 Consultoria: 
 

Os traços básicos da realidade de Goiana assumiram sua configuração 
durante os trabalhos de planejamento, e, ao final, surgiram nítidos. As leituras e 
análises sobre o Município revelam o seu estado atual, suas perspectivas, os 
caminhos para o desenvolvimento sustentável, afirmando algumas características 
que devem ser tomadas como parâmetros na concepção do Plano Diretor, 
entendido como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão 
urbana do município, englobando o seu território como um todo.  

 
São Parâmetros Básicos para o Plano:  
 

O território do município que guarda amplos valores e potenciais 
a serem apropriados para seu desenvolvimento, relacionados às riquezas do 
seu patrimônio ambiental e cultural, sobretudo quando associados às 
atividades do turismo e às funções urbanas de comércio e serviços prestadas 
à sua microrregião; 

 
A disponibilidade de mão-de-obra da população local, que embora 

afeita às lides pesadas à cidade, à agricultura, ao mar e à pesca, sobrevive 
às custas de privações e grandes dificuldades e não vem tendo alternativas 
de progresso;  

 
As consistentes chances de inclusão social e cidadania desta sua 

população, que embora condicionadas à instalação de um amplo e promissor 
processo de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS), será 
efetivo na articulação desses potenciais através da mobilização do capital 
social representado por esta população local; 

 
A prática inovadora da gestão pública, que fundada em bases 

amplas pela via da promoção do Desenvolvimento Local Integrado e 
Sustentável, possibilitará o surgimento de comunidades sustentáveis e 
capazes de suprir suas necessidades imediatas; descobrir e despertar suas 
vocações locais e desenvolver suas potencialidades específicas; fomentando 
o intercâmbio externo e aproveitando-se de suas vantagens locais. 
 
A articulação destes fatores, certamente, será o caminho para engendrar 

a saída para o desenvolvimento sustentável do município. De fato, não parece 
haver saída mais promissora para desenvolver Goiana do que a conjugação destes 
elementos, através de um persistente e cuidadoso trabalho de apropriação e 
ativação desses potenciais existentes, com indução à diversificação econômica e à 
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ativação de cadeias produtivas, capazes de gerar novos empregos para absorver a 
mão-de-obra local. Nesse contexto de trabalhos, faz-se imprescindível o 
monitoramento e controle dos impactos sobre o meio ambiente e o eficaz controle 
urbanístico sobre a expansão dos assentamentos.  

 
As dimensões e alcance das questões a serem enfrentadas, entretanto, 

indicam que  toda esta realização somente será possível se fundada em amplo e 
persistente trabalho de gestão, com largos horizontes políticos, que começando 
pelo fortalecimento das organizações comunitárias, inclua a mobilização da 
diversidade dos agentes produtores e incorpore oportunidades empresariais, para 
que se assegure a efetiva participação coletiva e possibilite os embates e a 
resolução das questões nas dimensões que são antevistas. 
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LINHAS DE AÇÃO 
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O PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE GOIANA - 

PDDU,  desenvolve-se nas quatro linhas estratégicas, apresentadas abaixo: 
 
 

• DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DISTRIBUIÇÃO 
SOCIAL, cujo objetivo é a diversificação e expansão da economia 
municipal visando a geração de empregos; 
 
 
• REESTRUTURAÇÃO URBANA E MOBILIDADE, com 
objetivo de conferir maior  racionalidade à estrutura da cidade, dar 
prioridade à circulação das pessoas, reduzir os custos das atividades 
urbanas, favorecendo a expansão das suas funções regionais, a 
diversificação e a estratificação de suas atividades; 
 
 
• PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL 
(Cultural e Natural), tendo como objetivo o desenvolvimento e 
aprimoramento destes potenciais visando a apropriação econômica e 
pleno uso de seus recursos, assegurada a sua sustentabilidade; 
 
 
• GESTÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, que tem 
como objetivo garantir a efetiva participação coletiva na resolução e 
viabilização das questões do município, para tornar possível alcançar 
as metas com as dimensões almejadas, consolidando o processo de 
gestão participativa. 
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PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL  
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PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL  
 
 
As quatro linhas estratégicas do PDDU - Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Goiana, apresentadas acima, são organizadas para a 
sua execução e implantação através deste PLANO DE AÇÃO MUNICIPAL. A 
programação atinente a cada Estratégia, que caracteriza e modela as intervenções 
a serem deflagradas, é composta pelo elenco de Ações e Projetos apresentados a 
seguir.  
 
 
 
ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DISTRIBUIÇÃO 
SOCIAL  
 
 
 A Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Distribuição Social, que tem 
como principais objetivos a diversificação e a expansão da economia municipal, 
visando a geração de novos postos de trabalho para absorver a mão-de-obra local, 
terá sua implementação através do seguinte elenco de Ações e Projetos: 
 
Ações: 
 

I. Renovação e revitalização de áreas comerciais tradicionais, pólos 
de comércio e serviços, e formação de novas áreas de comércio e 
serviço; 

II. Estabelecimento de critérios para localização de empreendimentos 
comerciais em áreas de expansão urbana, visando maior 
complementaridade e racionalidade da estruturação da cidade; 

III. Estímulo ao crescimento e à diversificação da economia, 
notadamente no âmbito do turismo cultural e de lazer; 

IV. Incentivo e promoção de condições favoráveis ao desenvolvimento 
de cadeias de atividades relacionadas ao turismo (restaurantes, 
bares, pousadas, hotéis, hotéis fazenda, receptivos, guias, marinas, 
barcos de passeio e outros), visando ampliar a articulação local 
desses segmentos e a sua conexão externa com redes de outros 
segmentos do setor (operadores de turismo, guias, organizadores 
de eventos, passeios, treking, trilhas, gincanas, off-road etc.) para 
expandir a produção das atividades rurais e urbanas;  
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V. Instituição de política de fomento à produção primária compatível 
com a  proteção ao patrimônio natural e do saneamento ambiental, 
com vistas ao desenvolvimento de atividades de lazer e turismo; 

VI. Incentivo à apropriação produtiva do estoque de habitações (casas 
de veraneio) de uso ocioso, para incorporação à recepção e apoio 
ao turismo, covertendo-as em hotéis, pousadas, albergues e casas 
mobiliadas para  aluguel de curta temporada; 

VII. Incentivo a medidas que orientam para práticas de desenvolvimento 
sustentável nas empresas; 

VIII. Incentivo à oferta de postos de trabalho à população municipal. 
 
 

Projetos: 
 
 

I. P1 - Projeto para Implantação do IIº Pólo -  Centro Regional de 
Comércio, Serviços e Indústrias, destinado a atividades de vocação 
regional,  situado na confluência das  PE 62 e PE 75, para comércio 
atacadista de distribuição regional, de auto peças, reparos e serviços 
mecânicos, e indústrias, conforme indicado no MAPA 15; 

II. P2 - Projeto para Implantação da Via Parque da BR 101, no trecho 
indicado do vale do Rio Goiana, e do Centro de Promoção ao 
Turismo e Lazer, na marginal leste do trecho urbano desta rodovia, 
com o objetivo de atrair turistas e visitantes passantes por Goiana, 
retendo-os pela dinamização e ampliação da atratividade da cidade;  

III. P3 - Projeto para Implantação dos Trechos Parques da PE 49, 
estrada para praias, para tirar partido dos novos fluxos de visitantes 
potenciais previstos pelo PRODETUR II e pela duplicação da BR 
101, complementando o objetivo de atrair turistas e visitantes a 
Goiana, retendo-os pela dinamização e ampliação da atratividade de 
Goiana; 

IV. P4 - Projeto para Implantação da Infra-estrutura necessária à 
ocupação apropriada e ao estímulo ao desenvolvimento de 
atividades essenciais de apoio ao turismo e à vitalização e 
valorização da MZ 3 e MZ 4 (trechos de vias parque, roteiros, 
mirantes e vistas panorâmicas, sinalização indicativa e acesso a 
portos e sítios históricos de interesse, inclusive a trabalhos de 
prospecção arqueológica); 
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V. P5 - Projeto para Cadastramento das propriedades com patrimônio 
natural, sujeito à proteção ou preservação, nos termos da Lei; 

VI. P6 - Projeto para Capacitação de mão-de-obra local, notadamente 
para trabalhos nos setores turismo e patrimônio ambiental (cultural e 
natural); 

VII. P7 - Projeto para Implantação dos equipamentos de apoio à pesca, 
nas praias 
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ESTRATÉGIA DE REESTRUTURAÇÃO URBANA E MOBILIDADE 

 
 

 A Estratégia de Reestruturação Urbana e Mobilidade, que tem como 
objetivos gerais conferir maior racionalidade à estrutura da cidade, dar prioridade à 
circulação das pessoas, reduzir os custos das atividades urbanas, favorecendo a 
expansão das suas funções regionais, a diversificação e a estratificação de suas 
atividades, terá sua implementação através do seguinte elenco de Ações e 
Projetos: 
 
 
 
Ações: 
 
 

I. Adoção do complexo de vias formado pela BR 101, PE 62 e PE 75, 
na cidade de Goiana, como vias arteriais estruturadoras urbanas e 
articuladoras da cidade com o Recife, João Pessoa, Campina Grande 
e com sua microrregião, desde a sua configuração atual, adotando as 
medidas necessárias à adequação das transformações projetadas, 
conforme indicado no MAPA 16; 

II. Instalação progressiva de núcleos secundários de comércio e 
serviços dos bairros residenciais do Noroeste e Sudoeste da cidade, 
utilizando-se da localização dos equipamentos de serviços públicos 
(escolas, postos de saúde, praças públicas e outros) como "ancoras", 
distribuindo-os no assentamento de modo estruturador, buscando 
nuclear e aprimorar a adequação entre o sistema viário, a distribuição 
espacial dos equipamentos e as funções da cidade, considerando 
primordialmente a mobilidade da população, para reduzir seus 
grandes deslocamentos e viagens; 

III. Adoção da prioridade da mobilidade das pessoas sobre os veículos, 
sempre que se tratar de intervenções para reordenamento da cidade 
e dos assentamentos das praias, buscando adequar o sistema viário 
ao sistema de transporte público e ao pedestre, visando também à 
redução dos custos de transporte; 

IV. Estímulo ao crescimento da cidade nas áreas já urbanizadas, 
dotadas de serviços, infra-estrutura e equipamentos, de forma a 
otimizar o aproveitamento da capacidade instalada e reduzir os seus 
custos; 
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V. Otimização do aproveitamento dos investimentos urbanos realizados 
e busca de novos recursos para redução progressiva do déficit social 
representado pela carência de infra-estrutura urbana, de serviços 
sociais e de moradia para a população de mais baixa renda; 

 
  
 
Projetos: 
 

I. P8 - Projeto para Revitalização e Descongestionamento da Área 
Central da Cidade e Macro-reestruturação do Sistema Viário, com 
implantação das alternativas indicadas pelo PDDU para adaptação do 
traçado do sistema viário atual da cidade, visando comportar as 
alterações intra-urbanas a serem geradas pela duplicação da BR 101, 
conforme indicado no MAPA 16; 

II. P9 - Projeto de Complementação da Cartografia Urbana, para 
confecção das cartas da área urbana das praias - Macrozona 4; 

III. P10 - Projeto de Requalificação dos Assentamentos das Praias, em 
todo o continuo urbano da orla litorânea, para indução progressiva do 
reordenamento da área e implantação da lógica peculiar e própria para 
seu arranjo urbanístico, adotando a prioridade da mobilidade das 
pessoas sobre os veículos, fazendo a estrutura evidenciar e dar 
privilégio às suas funções primordiais de lazer e recreação nas 
proximidades do mar, diferenciando o sistema viário, limitando e 
disciplinando a circulação entre as quadras residenciais, realçando as 
peculiaridades e qualidades paisagísticas e ambientais dos sítios 
destes loteamentos,  abrindo áreas necessárias aos imprescindíveis 
equipamentos para atendimento dessas suas funções de lazer e apoio 
à recepção turística (sinalização turística e de regulamentação de 
trânsito, mirantes, praças, estacionamentos para automóveis e ônibus, 
sanitários públicos, entre outros), reordenando-o, coibindo ocupações 
inadequadas, assegurando o acesso do povo às praias, estabelecendo 
a hierarquia do sistema viário para disciplinamento do uso destas, 
conforme indicado nos MAPAS 5 e 6;  

IV. P11 - Plano de Trânsito, Regulamentação e  Fiscalização dos Serviços 
de Transportes Coletivos, por ônibus e kombis, ligando Goiana às suas 
praias e a cidades de sua vizinhança, estabelecendo freqüência, 
regularidade, tarifas, roteiros, origem, destinos e uso de terminais 
destes serviços, concorrendo para o reordenamento urbanístico e 
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nucleação do Centro Regional de Comércio e Serviços, na confluência 
das  PE 62 e PE 75, dos centros de bairro da cidade (MZ 1)  e dos 
assentamentos das praias (MZ 4), indicando a sinalização de 
orientação turística e de regulamentação de uso das vias, estudando 
as restrições e cuidados necessários ao tráfego de veículos na área do 
centro histórico;  

V. P 12 - Projeto para Recuperação e Ampliação das Redes de Esgotos 
existentes e adotar práticas de educação ambiental e sanitária entre a 
população, notadamente entre os jovens e o extrato da terceira idade;  

VI. P 13 - Projeto de Expansão da Rede de Distribuição D'água tratada 
pela COMPESA e implantação de solução ou correção dos problemas 
de tratamento de esgotos das áreas críticas como Pontas de Pedras  
(Pedrinhas, Cocotas e Malvinas)  e Barra de Catuama;  

VII. P 14 - Projeto de Regularização Fundiária e Urbanização das Zeis 
denominadas Invasão do Engenho Mariúna; Pantanal/Albino Pimentel; 
Invasão dos Sem Terra; Nova Goiana; Flexeiras; Impoeira; Malvinas; 
Cocota; e imediações do Loteamento Nossa Senhora da Conceição 
(Sítio), em Pontas de Pedras, ainda não denominada, todas que 
identificadas e mapeadas. 

 
 
 
 
ESTRATÉGIA DA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL  

 
A Estratégia de Promoção e Proteção do Patrimônio Ambiental (Patrimônio 

Cultural e Meio Ambiente), que tem como objetivo geral o desenvolvimento e 
aprimoramento destes recursos potenciais visando à apropriação econômica e o 
pleno uso de seus recursos, assegurada a sua sustentabilidade, promovendo suas 
potencialidades e garantindo sua perpetuação, a superação dos conflitos referentes 
à poluição e degradação do meio ambiente, saneamento e desperdício energético, 
terá sua implementação através do seguinte elenco de Ações e Projetos: 
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Ações: 
I. Inclusão na condição de bens integrantes do Patrimônio Cultural de 

Goiana os imóveis ou ruínas discriminados no Anexo VI do 
Anteprojeto de Lei do PDDU, cujas características e ambiências 
devem ser protegidas ou preservadas, na conformidade das normas 
legais e regulamentares pertinentes; 

II. Inclusão na condição de bens integrantes do Patrimônio Natural de 
Goiana os elementos discriminados no Anteprojeto de Lei do PDDU 
Anexo VI, sujeitos à proteção e preservação especiais, para 
assegurar o direito constitucional do povo a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado; 

III. Implementação da Estratégia de Promoção e Proteção do Patrimônio 
Ambiental para aplicar os instrumentos de gestão ambiental 
estabelecidos no projeto de Lei do PDDU, na Legislação Estadual e  
Federal, bem como criar outros instrumentos adequados às 
sustentabilidades do Município; 

IV. Expansão da atratividade de Goiana dando visibilidade aos fatos 
históricos que fundamentam sua existência através de pesquisas de 
arqueologia, história, e documentação, difusão e divulgação desses 
achados, sinalização indicativa do sítios de batalhas, engenhos, 
igrejas, edificações civís, já pesquisados e identificados;  

V. Busca da parceria do IPHAN e da FUNDARPE para fazer plano de 
desenvolvimento sócio-cultural para Goiana, incluindo os seus 
recursos naturais – meio ambiente, com as suas múltiplas paisagens, 
os  estuários de seus rios, as praias do mar e dos rios, os 
manguezais; os elementos do patrimônio cultural da sua rica história, 
as edificações, lugares, e manifestações imateriais, que se 
constituem em grande fonte do potencial e ao mesmo tempo são 
suas peças mais vulneráveis. Recomendando-se para esta ação a 
valorização dos caminhos de acesso ao núcleo antigo de Goiana; 
identificação de edificações sinalizadoras da dinâmica de ocupação 
territorial e desenvolvimento urbano; valorização do Porto, do traçado 
original do seu entorno e da esquina da Rua do Rio e da Praia; 
estudo da inclusão do conjunto fabril de Goiana (casario, fábrica, 
clube, porto, equipamento de carga e descarga) na zona de 
preservação rigorosa; estudo dos núcleos urbanos de Catuama, 
Pontas de Pedra e Carne de Vaca, e dos antigos aldeamentos 
indígenas missioneiros, dos engenhos do município, da Capela do 
Engenho Novo de Santo Antônio, e da criação de zonas de 
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preservação para o Arraial de Tejucupapo (reduto, igreja e casario), 
e do povoado de São Lourenço; 

VI. Dar uso aos atrativos de Goiana (história, monumentos, lugares, 
folclore, artesanato, animação através de folguedos populares, 
apresentações musicais, representações teatrais e outros) para 
entretenimento de turistas e visitantes,  articulando a iniciativa local 
com operadoras, receptivos e escolas, organizando roteiros, horários 
e recepção; 

VII. Engajamento da população local nos trabalhos de promoção e 
desenvolvimento do Patrimônio Ambiental de Goiana, incluindo 
jovens estudantes locais nos trabalhos de prospecção arqueológica, 
pesquisas históricas, documentação e recepção turística; estrutura 
de vitalização ambiental - "animação" - local (danças, representações 
e outras expressões do folclore); cabendo para os idosos o 
incremento da incipiente produção artesanal já existente, 
relacionando assim as atividades da população com Goiana e 
reforçando a ligação desta com a sua administração; 

VIII. Mobilização da sociedade goianense para articular juntamente com 
os atores locais, a  prefeitura, o legislativo, os interesses 
empresariais, os proprietários de terra, as entidades de 
representação civil, a realização de um grande esforço no sentido de 
vitalizar e valorizar todo o território das Macrozonas MZ 3 e MZ 4, 
elevando-as e promovendo-as ao seu nível de prioridade, 
possibilitando a efetiva e adequada apropriação destes recursos  
pela gente do município, dentro de um processo de sustentabilidade 
assegurada, ordenando a ocupando destes espaços de modo 
adequado, enriquecendo-as, de modo a gerar os tão necessários 
empregos para Goiana. 

 
Projetos:  

I. P15 - Projeto para prospecção arqueológica, pesquisas históricas e 
documentação nos sítios históricos; 

II. P16 - Projeto para recepção turística e instalação de estrutura de 
"animação" local (dança e outras expressões do folclore), incluindo os 
idosos na produção artesanal, relacionando assim as atividades da 
população com Goiana, reforçando a ligação desta com a sua 
administração; 

III. P17 - Projeto de pesquisa visando a definição de critérios e 
mecanismos para controle e proteção ao meio ambiente e à paisagem 
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em relação a projetos de aqüicultura, para manutenção e salvaguarda 
das características fundamentais do meio ambiente; 

IV. P18 - Projeto de formação de Consórcios Municipais para trato das 
questões de interesse comum no desenvolvimento das áreas 
estuarinas e circunvizinhas da bacia do Canal de Santa Cruz, 
integrada por Goiana, Itapissuma, Itamaracá, Igarassu, e Paulista, que 
encerra um contexto histórico-cultural-paisagístico de unidade e 
riquíssimas qualificações, tendo em vista a essencial integração do 
patrimônio ambiental dessa região; 

V. P19 - Projeto para Aprimoramento dos Instrumentos de Controle e 
tratamento da poluição dos corpos d'água; 

 
 
 

ESTRATÉGIA DA GESTÃO, ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 
 

A Estratégia de Gestão, Organização Social e Cidadania, que tem como 
objetivo geral a capacitação do Município para a promoção do seu 
desenvolvimento, através de um conjunto de ações, políticas e instrumentos, 
envolvendo a diversidade dos atores locais e agentes produtores, incorporando as 
oportunidades empresariais aos interesses do desenvolvimento urbano e do 
Município como um todo, garantindo também a efetiva participação coletiva na 
resolução e viabilização das questões do município, através da criação de um 
contexto dinâmico para Desenvolvimento Local Sustentável, Terá as seguintes 
Ações e Projetos para sua implementação: 
 
Ações:  

I. A ação primordial desta estratégia é a realização de um objetivo 
político de promoção de dinâmica de desenvolvimento no ambiente 
municipal, que tenha um comportamento sustentável, a sua 
construção seja presidida por um conjunto de premissas que 
poderiam ser descritas como o tripé do desenvolvimento local 
sustentável, isto é, o empreendedorismo, o fortalecimento da 
sociedade civil e a organização das políticas públicas. Para isto, é 
necessário: o estímulo à capacidade empreendedora local; o apoio 
às formas de organização e de fortalecimento da sociedade civil; e a 
melhor articulação das políticas públicas com os eixos e potenciais 
de desenvolvimento identificados (FISCHER, 2002).  

II. A realização de grande mobilização da sociedade goianense para 
articular conjuntamente com os atores locais - a  prefeitura, o 
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legislativo, os interesses empresariais, os proprietários de terra, as 
entidades de representação civil - um grande esforço no sentido de 
vitalizar e valorizar todo o território das Macrozonas MZ 3 e MZ 4, 
elevando-as e promovendo-as ao seu nível de prioridade, 
possibilitando a efetiva e adequada apropriação destes recursos  
pela gente do município, dentro de um processo de sustentabilidade 
assegurada, ordenando a ocupando destes espaços de modo 
adequado, enriquecendo-as, para gerar os tão necessários empregos 
para Goiana; 

III. Implementação de uma política habitacional para a população de 
baixa e média renda, com incentivos e estímulos à produção da 
habitação; 

IV. Restauração dos elementos degradados integrantes do Patrimônio 
Ambiental; 

V. Monitoramento e controle dos impactos ao meio ambiente e do 
eficácia do controle urbanístico sobre a expansão dos 
assentamentos; 

VI. Tratamento das questões de saneamento ambiental no plano dos 
programas de educação e saúde, incluindo-os  na formação das 
crianças e  jovens, orientação para as práticas sociais de disposição 
de lixo, detritos, sucatas,  efluentes domésticos de fossas (esgotos), 
dejetos de animais, restos de pescados, e tratamento dados à 
vegetação nativa; 

Projetos:                 
I. P20 - Projeto para Complementação e Atualização do Cadastro dos 

Imóveis das Áreas Urbanas, visando a tributação e cobrança de 
IPTU; 

II. P21 - Instituição de IPTU progressivo em áreas críticas da Beira-Mar 
em Pontas de Pedras e Catuama; 
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71. Usina Santa Tereza – CAIG, Engenho Bujari 



 

116 Consultoria: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
























