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Introdução

O rápido e desordenado crescimento da zona costeira
pernambucana, estimulado pelo turismo e por grandes 
empreendimentos econômicos, encontra-se associado a 
projetos de infra-estrutura e urbanização que favorecem 
ainda mais o deslocamento de moradores dos engenhos 
de cana-de-açúcar para as sedes municipais, à procura 
de empregos e moradia nas crescentes zonas 
industriais, turísticas e de veraneio aí instaladas a partir 
da década de 1960. Situadas no município de Ipojuca –
onde foi instalado o primeiro Distrito Industrial de 
Pernambuco e, posteriormente, o Complexo Industrial 
Portuário de Suape – as praias de Muro Alto, 
Maracaípe e Porto de Galinhas (principal rota turística 
do estado) apresentam um clássico exemplo de rápido 
adensamento populacional, crescente especulação 
imobiliária e urbanização da orla marítima 
pernambucana , CPRH,2001 [1].

O Movimento Ambientalista Salve Maracaípe, criado 
no ano de 2009, tem sua atuação voltada para a 
incorporação de conceitos e ações de Desenvolvimento 
Sustentável na tomada de decisões políticas, 
especialmente no que concerne aos investimentos em 
infra-estrutura direcionados à adequação de tais praias 
ao crescente turismo nacional e internacional. Formado 
por estudantes, universitários, profissionais de diversas 
áreas e por representantes das comunidades de Porto de 
Galinhas e Maracaípe, o grupo “Salve Maracaípe”
trata-se de uma rede de ambientalistas organizados com 
a finalidade de fiscalizar a atuação do poder público 
nos assuntos relacionados ao desenvolvimento local, 
fundamentar propostas de melhorias, soluções e 
compensações para amenizar os danos sócio-
ambientais causados e pré-existentes e insistir
fortemente na integração e participação de 
organizações sociais, pescadores, comerciantes e 

moradores das comunidades na tomada de decisões 
relacionadas direta ou indiretamente às suas vidas.
A praia de Maracaípe não possui saneamento básico, 
drenagem pluvial, serviço eficiente de saúde pública
nem tratamento de água e esgotos, tampouco projetos 
habitacionais ordenando a ocupação do solo, causas 
estas de crescente descontentamento dos moradores 
locais e desequilíbrio ambiental no tocante ao 
ecossistema de manguezal do Rio Maracaípe (Figura
1). Segundo Protázio, 2007 [2], este ecossistema 
desempenha um importante papel na reprodução, 
recrutamento e alimentação de incontáveis espécies da 
fauna de água doce e salgada – incluindo espécies de 
tubarões e cavalos-marinhos – assim como na 
produtividade primária e contenção de erosão da zona 
costeira.  Além disso, contribui decisivamente como
fonte nutricional de proteína animal e fonte de renda 
para populações tradicionais que alí residem e que 
convivem com este ecossistema há gerações. Além de 
abrigar os manguezais dos Rios Maracaípe e Merepe, a 
região costeira de Porto de Galinhas e Maracaípe é
ainda local de desova para três das cinco espécies de 
tartaruga que ocorrem no litoral brasileiro. A 
reprodução dessas espécies no local encontra-se 
igualmente ameaçada pelo descaso dos diversos atores 
responsáveis por sua proteção (Figura 2).

Dentre as ações planejadas para ampliação do turismo 
na região encontra-se a instalação de um Resort na 
praia de Maracaípe, para a qual o Governo do Estado 
de Pernambuco, à título de contrapartida,  
comprometeu-se a construir uma rodovia com quatro 
faixas de rolamento, ligando a praia de Porto de 
Galinhas à Maracaípe . A referida obra começou a ser 
realizada, sem a elaboração da Avaliação Técnica de 
Impacto Ambiental - ATIA e provocando o aterro de 
uma extensa área de manguezais, protegida pela Lei 



Estadual 9.931/1986 [3]. Este fato gerou uma reação 
popular e foi decisivo para a organização do Grupo
“Salve Maracaípe”.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como 
objetivo divulgar a problemática sócio-ambiental em 
questão e as mobilizações, projetos, encaminhamentos 
jurídicos, articulações e propostas do Grupo “Salve 
Maracaípe” na defesa dos direitos da população local e 
dos ecossistemas costeiros de uma das regiões mais 
ricas, ecológica e economicamente, do estado de 
Pernambuco.

Metodologia

A formação do Grupo “Salve Maracaípe” se deu a 
partir da organização de uma passeata na praia de 
Maracaípe, a fim de sensibilizar a população a respeito 
do aterro de manguezais, do corte de 361 árvores da 
mata de restinga estabilizadora do manguezal e do 
projeto de Resort a ser implantando no Terreno da 
Casa do Governador. No mesmo dia da passeata, 
começaram as atividades de recolhimento de 
assinaturas para o Manifesto Salve Maracaípe, onde 
constam reivindicações ao Governo do Estado, à 
Prefeitura de Ipojuca, à Companhia Pernambucana de 
Recursos Hídricos (CPRH)  e ao Ministério Público. 
As atividades de recolhimento de assinaturas, 
realizadas em eventos, faculdades e atos públicos
continuarão até o mês de Outubro de 2009, quando 
serão entregues a diversos órgãos ambientais 
municipais, estaduais, nacionais e internacionais, aos 
Ministérios Públicos Estadual e Federal, aos órgãos 
administrativos competentes e à mídia.

O grupo tem uma clipagem de documentos, licenças, 
memoriais descritivos, projetos, encaminhamentos e 
deliberações jurídicas, além de reportagens sobre a 
problemática e sobre as ações do movimento. Participa 
ativamente de audiências públicas, divulga informações 
sobre o andamento das obras, protocoloca propostas, 
denúncias e novas informações nos órgãos 
responsáveis, assim como se reúne com os mesmos 
para obter informações a respeito do andamento de 
obras e licenciamentos. O movimento defende 
fortemente a criação de uma Unidade de Conservação 
que proteja mais ativamente os manguezais da região e 
vem trabalhando na proposta de criação de um Centro 
Turístico de Educação Ambiental com a finalidade de 
integrar os jovens da comunidade e formar agentes 
ambientais multiplicadores de proteção ambiental no 
meio em que vivem incluindo-os nas atividades de 
educação do centro, a ser instalado próximo ao 
manguezal do Rio Maracaípe.

Resultados

No dia 12 de abril de 2009 foi realizada a passeata 
“Salve Maracaípe”, que, desde esta primeira
apresentação pública, envolveu não apenas uma 
razoável rede de civis defensores da causa, mas 

também mobilizou o Ministério Público de 
Pernambuco - MPPE, veículos de Imprensa, estudantes 
e professores de Universidades públicas e particulares, 
contribuindo para uma formação crítica da opinião 
pública.
O 'Salve Maracaípe' tem o entendimento de que ainda 
há muito o que discutir e cobrar, contudo reconhece os 
ganhos iniciais obtidos, como no processo de
estabelecimento  do Termo de Ajuste de Conduta 
(TAC) e do Plano de Compensação Ambiental (PAC)
elaborado pela SETUR/PROJETEC, 2009 [5]. Não 
obstante as dificuldades, o grupo tem obtido vitórias 
significativas quanto aos questionamentos e às 
reivindicações feitas junto aos órgãos competentes. 
Uma análise do  conteúdo do Termo e Ajustamento de 
Conduta  (TAC) revela que os argumentos do grupo,
apresentados à Promotoria de Ipojuca serviram de base 
para a sua constituição.

Dentre as medidas compensatórias previstas no TAC
têm-se:
- Cerca de 9,00 (nove) hectares (ha) de vegetação 
deverão ser reflorestados como forma compensatória 
diante do desmatamento que foi realizado.
- A distância de 15 (quinze) metros entre o manguezal e 
a rodovia, que antes não foi respeitada, deverá ser 
restabelecida para a preservação da área estuarina.
- A elaboração da Avaliação Técnica de Impacto 
Ambiental - ATIA, antes não apresentada, para a 
avaliação dos impactos ambientais advindos da 
implantação da rodovia e a proposta de execução de 
medidas necessárias para minimizar esses impactos.
Com relação à criação de uma Unidade de Conservação 
protegendo os manguezais da região, o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA ) vem, desde 
Junho de 2009, trabalhando na Proposta de criação de 
uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 
no Litoral Sul de Pernambuco, BRAGA, 2009 [6]
protegendo não só os manguezais dos rios Maracaípe e 
Merepe, como também as zonas estuarinas dos Rios 
Ipojuca, Sirinhaém e Rio Formoso. O Movimento 
Salve Maracaípe vem acompanhando e realizou uma 
pesquisa com professores e profissionais ligados ao 
tema, para subsidiar a proposta de criação de tal RDS. 

O papel dos movimentos sociais vem sendo mostrado 
dinamicamente pelo Movimento Salve Maracaípe, 
sendo exemplo de persistência e força para que os 
cidadãos brasileiros passem a cumprir os seus deveres e 
comecem a lutar pelos seus direitos.
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ANEXO 

Figura 1. Aterro de manguezal advindo da implementação da Rodovia 
Portoto de Galinhas – Maracaípe, Ipojuca, PE.
Fonte: Christiane Rothvoss, 2009.

Foto 2. Passeata Salve Maracaípe, Maracaípe, Ipojuca, PE.
Fonte: Gustavo Soares, 2009.

Figura 3. Vista aérea do Rio Maracaípe, Ipojuca, PE.
Fonte: Google Earth, 2009.

Foto 4. Descaso com os ninhos de tartarugas em Porto de Galinhas, Ipojuca, 
PE.
Fonte: Christiane Rothvoss, 2009.
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 Figura 4. Descaso com os ninhos de tartarugas em Porto de 
Galinhas, Ipojuca, PE.
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