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RESUMO

Nos últimos anos, o turismo se apresenta como um fenômeno multifacetado e de caráter
mundializado. Assim, o turismo apresenta vários aspectos espaciais quanto às suas
dinâmicas, desde as características regionais (diferenciação e qualidades dos lugares,
perante a fisiologia natural como as dinâmicas urbanas) como pelos aspectos
metropolitanos (concentração de infraestrutura, serviços urbanos e comerciais) ou pelos
aspectos urbano-turísticos (localidades que nascem ou são modificadas perante o
turismo, principalmente modificadas pelo planejamento espacial capitaneado pelo
Estado e a iniciativa privada). Desta forma, a pesquisa foi baseada em três etapas: a) a
primeira, inicia pelo levantamento e sistematização de material bibliográfico,
documental, estatístico e cartográfico; a segunda contempla a construção da base de
dados estatísticos (em alguns casos, georreferenciados) sobre os Estados abordados e no
geral, a Região Nordeste, e por fim, a terceira, se caracteriza pela construção teórica e
prática socioespacial. E como de fato, para compreendermos o Nordeste brasileiro
(como região e como espaço formado a partir de seus agentes) precisamos compreender
os aspectos regionais e metropolitanos. Porque é a partir destas dinâmicas que o turismo
apresenta-se como uma atividade econômica difundida e planejada pelo Poder Público e
a iniciativa privada em vários locais da Região Nordeste. É a partir desta dinâmica
regional-metropolitana que abordaremos principalmente as cidades de João Pessoa,
Maceió e Aracaju, pois são espaços que são regiões metropolitanas e apresentam a
importância dos aspectos metropolitanos (a partir das metrópoles próximas a eles) como
pela dinâmica regional (com o discurso e investimentos voltados ao Nordeste
Brasileiro). A partir das dinâmicas regionais e metropolitanas relacionadas às estas
cidades que entenderemos como o planejamento urbano-regional através do turismo é
de forma diferenciada e desigual, acompanhando as teias de relações políticas e
econômicas existentes na própria construção da região Nordeste. Em outras palavras, as
políticas governamentais do turismo em sua consolidação, promovem as desigualdades
espaciais já existentes – e ao mesmo tempo, criando novas – no Nordeste brasileiro.
Palavras-chave:
governamentais.

Turismo.

Nordeste

brasileiro.

Metropolização.

Políticas

ABSTRACT
In recent years, tourism presents itself as a multifaceted phenomenon and globalized
character. Thus, tourism has several spatial aspects about their dynamics from the
regional characteristics (differentiation and qualities of places, given the natural
physiology as urban dynamics) as the metropolitan aspects (infrastructure
concentration, urban and commercial services) or for aspects city-tour (locations that are
born or are modified before the Tour, especially modified by spatial planning led by the
State and the private sector). Thus, the research was based on three steps: a) the first,
start by gathering and systematization of publications, documents, statistical and
mapping; the second involves the construction of statistical database (in some cases,
geo-referenced) on the addressed States and overall, the Northeast, and finally, the third,
is characterized by theoretical and practical socio-spatial construction. And how in fact,
to understand the Brazilian Northeast (as a region and as a space formed from their
agents) need to understand the regional and metropolitan issues. Because it is from
these dynamics that tourism presents itself as an economic activity widespread and
planned by the Government and the private sector in various locations in the Northeast.
It is from this regional-metropolitan dynamics that mainly will cover the cities of João
Pessoa, Maceio and Aracaju, they are spaces that are metropolitan areas and feature the
importance of metropolitan aspects (from cities close to them) as the regional dynamics
(with speech and investments aimed at the Brazilian Northeast). From the regional and
metropolitan dynamics related to these cities to understand how urban-regional planning
through tourism is differentiated and unevenly, following the webs of political and
economic relations existing in the actual construction of the Northeast. In other words,
government tourism policies in its consolidation, promote existing spatial inequalities and at the same time creating new ones - in the Brazilian Northeast.
Keywords: Tourism. Brazilian Northeast. Metropolization. Government policies.

RESUMÉ
Au cours des dernières années, le tourisme se présente comme un phénomène
multiforme et le caractère globalisé. Ainsi, le tourisme a plusieurs aspects spatiaux au
sujet de leurs dynamiques à partir des caractéristiques régionales (différentiation et les
qualités des lieux, compte tenu de la physiologie naturelle que la dynamique urbaine)
que les aspects métropolitaines (concentration de l'infrastructure, urbain et services
commerciaux) ou des aspects tour de ville (endroits qui sont nés ou sont modifiés avant
le Tour, surtout modifié par l'aménagement du territoire menée par l'État et le secteur
privé). Ainsi, la recherche a été basée sur trois étapes: a) la première, Commencez par
rassembler et la systématisation des publications, des documents, des statistiques et de
cartographie; la seconde implique la construction de base de données statistiques (dans
certains cas, la géo-référencé) aux États adressée et dans l'ensemble, le Nord, et enfin, la
troisième, est caractérisé par la construction socio-spatiale théorique et pratique. Et
comment, en fait, de comprendre le Nordeste brésilien (comme une région et comme un
espace formé de leurs agents) ont besoin de comprendre les questions régionales et
métropolitaines. Parce qu'il est de ces dynamiques que le tourisme se présente comme
une activité économique généralisée et planifiée par le gouvernement et le secteur privé
à divers endroits dans le Nord. Il est de cette dynamique régionale métropolitains qui
principalement couvrira les villes de João Pessoa, Maceio et Aracaju, ce sont des
espaces qui sont des régions métropolitaines et comportent l'importance des aspects
métropolitaines (des villes proches d'eux) que les dynamiques régionales (avec discours
et les investissements visant à Nordeste brésilien). De la dynamique régionale et
métropolitains liés à ces villes de comprendre comment urbaine-régionale de
planification à travers le tourisme est différenciée et inégale, suivant les nappes de
relations politiques et économiques existantes dans la construction proprement dite du
Nord-Est. En d'autres termes, les politiques de tourisme du gouvernement dans sa
consolidation, de promouvoir les inégalités spatiales existantes - et en même temps
créer de nouveaux - dans le Nordeste brésilien.
Mots-Clés: Tourisme. Le nord du Brésil. Métropolisation. Les politiques
gouvernementales..
.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1

Paper turístico da Agência Cook

39

Figura 2

Ordem de distância dos visitantes europeus

61

Figura 3 e 4

Patrimonios Históricos da cidade de São Cristovão e Distrito
Industrial de Nossa Senhora do Socorro – RMA

197

Figura 5 e 6

Rodovia Estadual – PB 008

237

Figura 7

Aeroporto Internacional Santa Maria – Aracaju – SE

240

Figura 8 e 9

Rodovia Estadual SE – 100

240

Figura 10 e 11

Trechos da BR – 101 nos Estados de Paraíba e Sergipe

273

Figura 12 e 13

Reforma e Ampliação da BR 101

282

Figura 14 e 15

Rodovia AL-105 e Urbanização da Orla Marítima de Barreiras
do Boqueirão (Japaratinga/AL)

Figura 16 e 17

Cidades de Cabedelo (PB) e Bayeux (PB): características
litorâneas e planícies fluviomarinhas (mangues)

298

308

Figura 18 e 19

Cidades de Maceió e Pitimbu

309

Figura 20 e 21

Aracaju/SE e Atalaia, localidade do município de Estância (SE)

310

Figura 22 e 23

Empreendimentos

turísticos

e

a

“venda

do

paraíso”:

Maragogi/AL e matéria da revista Brazil Planet, sobre Alagoas.
Figura 24 e 25

João Pessoa (patrimônio histórico) e Maceió (“belezas naturais”)

Figura 26 e 27

Proposta de Hotel moderno em Tambaú (1965) e Foto Atual do
Hotel Tropical Tambaú

Figura 28 e 29

Tambaba Country Club Resort (Pitimbu-PB) e Costa Brava
Praia Resort (Lucena/PB)

311
312
322

328

Figura 30 e 31

Mussulo Resort, Conde/PB

328

Figura 32 e 33

Segundas Residências nas cidades de Pitimbu e Cabedelo

330

Figura 34 e 35

Principais roteiros turísticos de Paraíba

332

Figura 36 e 37

Salinas do Maragogi Resort - Maragogi/AL

342

Figura 38 e 39

Kenoa Resort (Barra de São Miguel/AL) e Hotel Jatiúca Resort
(Maceió/AL)

342

Figura 40 e 41

Centro de Treinamento da seleção de Gana - Estádio Rei Pelé

347

Figura 42 e 43

Segundas Residências em Maragogi/AL

348

Figura 44 e 45

IberoStar Maceió Resort

351

Figura 46 e 47

Projeto do Grupo GJP e “local” de provável resort do
BrasilInvest em Porto de Pedras/AL.

Figura 48 e 49

Roteiro “Caminhos da História e Aventura” e “Caminhos de Sol
e Charme na Costa dos Corais”

Figura 50 e 51

Roteiro Caminhos dos Sabores e Saberes na Terra dos Marechais
e cidade de Maragogi (destaque do MTUR)

Figura 52 e 53

Segundas Residências em Aracaju/SE e Estância/SE

Figura 54 e 55

Segundas Residências em Barra dos Coqueiros/SE e São
Cristóvão/SE

Figura 56 e 57

Prodigy Beach Resort e Starfish Resort Santa Luzia - Barra dos
Coqueiros/SE

Figura 58

Foz do Rio Sergipe - entre os municípios de Aracaju (SE) e
Barra dos Coqueiros (SE)

351

351

352
362
363

364

364

Figura 59 e 60

Centro de Treinamento Batistão - Aracaju/SE

366

Figura 61 e 62

Roteiro “Aracaju-Xingó” e Litoral Sul

369

Figura 63

Roteiro Cidades Históricas

369

Mapa 1

Localização da Área Estudada – Regiões Metropolitanas de
Paraíba, Alagoas e Sergipe - 2015

Mapa 2

Principais lugares turísticos no continente europeu (anos 18001900)

25

45

Mapa 3

Maiores Fluxos Turísticos Mundiais

66

Mapa 4

Principais Centros Turísticos do México

77

Mapa 5

Localização da Área Metropolitana de Barcelona – Espanha

85

Mapa 6

Ações governamentais da SUDENE no NE brasileiro (1960 1980)

96

Mapa 7

Principais cidades do Nordeste Brasileiro / 1991

108

Mapa 8

Principais destinos turísticos no Nordeste brasileiro / 1990

113

Mapa 9

Principais Investimentos por cidades do PRODETUR/NE I /
2015

118

Mapa 10

Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas / 1972

120

Mapa 11

Regiões Metropolitanas do Nordeste Brasileiro (1973 - 1987)

124

Mapa 12

Regiões de Influência das Cidades no Nordeste brasileiro / 1987

126

Mapa 13

Hierarquia urbana do Brasil / 2008

134

Mapa 14

Regiões de influência das cidades – Nordeste brasileiro / 2008

136

Mapa 15

Investimentos da Copa do Mundo (2014) no NE brasileiro

145

Mapa 16

Principais Fluxos Turísticos no NE brasileiro / 2013

149

Mapa 17

Número de Meios de Hospedagem nos estados do Nordeste
brasileiro

Mapa 18

Mapa 18 – Investimentos Turísticos, Meios de Hospedagens e
Fluxos Turísticos no NE / 2014

Mapa 19

Localização das Regiões Metropolitanas e Metrópoles no NE
brasileiro /2015

Mapa 20

Mapa 20 - Regiões Ampliadas de Articulação Urbana de Recife

Mapa 21

Níveis de integração dos municípios da Região Metropolitana do
Recife

152

157

169
171
172

Mapa 22

Localização da Região Metropolitana de Salvador (RMS) - 2015

173

Mapa 23

Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza /2015

175

Mapa 24

Caracterização econômica e demográfica do estado da Paraíba 2015

Mapa 25

Caracterização econômica e demográfica do Estado de Alagoas 2015

Mapa 26

Rede Urbana do Estado de Sergipe

Mapa 27

Principais características econômicas da Região Metropolitana
de Aracaju

Mapa 28

Principais características econômicas da Região Metropolitana
de Maceió/AL

Mapa 29

Principais características econômicas da Região Metropolitana
de João Pessoa/PB

Mapa 30

Ocupação urbano-turística da cidade de João Pessoa - PB (1950
- 2010)

Mapa 31

Ocupação urbano-turística da cidade de Maceió - AL (1950 2010)

Mapa 32

Ocupação urbano-turística da cidade de Aracaju -SE (19502010)

183

187
191
200

206

212

226

227

230

Mapa 33

Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios - Paraíba

236

Mapa 34

Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios - Alagoas

239

Mapa 35

Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios - Sergipe

Mapa 36

Principais municípios litorâneos e direções dos investimentos do
PRODETUR/NE

241
245

Mapa 37

Investimentos Turísticos realizados em Alagoas (2004-2011)

256

Mapa 38

Investimentos Turísticos realizados em Sergipe (2002-2011)

260

Mapa 39

Investimentos Turísticos Realizados na Paraíba (2004-2011)

266

Mapa 40

Trechos da BR-101 nos estados brasileiros

271

Mapa 41

Principais Investimentos do Turismo no PAC 1 nos estados da
Paraíba, Alagoas e Sergipe (2007-2010)

Mapa 42

Principais Investimento no Turismo do PAC 2 nos estados da
Paraíba, Alagoas e Sergipe (2011-2014)

Mapa 43

Investimentos por estados e Cidades do Prodetur Nacional no
Nordeste brasileiro

275

284

290

Mapa 44

Caracterização Geral e municípios do Projeto Costa das Piscinas

315

Mapa 45

Sedes e Subsedes da Copa do Mundo de 2014

323

Mapa 46

Principais Características Turísticas da “Costa das Piscinas” –
Paraíba – AL

Mapa 47

Mapa 47 - Caracterização geral e municípios do Polo Costa dos
Corais

Mapa 48

Mapa 48 -Principais Características Turísticas da “Costa das
Piscinas” – Paraíba – AL

Mapa 49

Caracterização Geral e municípios da Costa dos Coqueirais – SE

Mapa 50

Distribuição

do

Fluxo

Turístico

-

Polo

Costa

dos

Coqueirais,2012
Mapa 51

Principais Características do polo Costa dos Coqueirais –
Sergipe - 2015

331

335

351
356
367

370

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1.

Milhões de turistas internacionais – por região de destino – 71
1950- 2007

Gráfico 2
Gráfico 3

Estados Brasileiros e suas extensões litorâneas (em Km)
Participação do PIB (em %) por regiões (2000 - 2010)

104
133

LISTA DE TABELAS

Tabela 1

Participação da Agropecuária na Economia Nordestina (%) /
(1950- 1990)

Tabela 2

Participação da Indústria na Economia Nordestina (%) / (1950 1990)

Tabela 3

116

Crescimento Econômico do PIB por estados nordestinos e
regiões brasileiras (2000/2010)

Tabela 7

110

Recursos Financeiros do PRODETUR/NE I e Litorais dos
estados Nordestinos

Tabela 6

99

Primeiras ações governamentais do turismo no Nordeste
brasileiro (anos 1960 - 80)

Tabela 5

99

Comércio e Serviços (setor terciário) na Economia Nordestina
(%) / (1950- 1990)

Tabela 4

98

131

Participação do Turismo² nos PIB dos Estados Nordestinos e
Brasil (1990 - 2005)

139

Tabela 8

Número de Empregos do Turismo (2006 - 2013) por Regiões

141

Tabela 9

Recursos por região e cidades da Copa do Mundo / 2014

143

Tabela 10

Fluxos turísticos por estados nordestinos e Regiões brasileiras /
2003 - 2013

147

Tabela 11

Meios de Hospedagem por Regiões Brasileiras / 2014

150

Tabela 12

Número de Resorts por Região no Brasil / 2014

151

Tabela 13

Meios de Hospedagem por região metropolitana / 2011

155

Tabela 14

Regiões Metropolitanas e Metrópoles no Nordeste Brasileiro
(2015)

Tabela 15

PIB das Regiões Metropolitanas do Nordeste - 2014

Tabela 16

Principais dados socioeconômicos dos estados Nordestinos 2013

Tabela 17

170
177

Dados socioeconômicos dos principais municípios de Paraíba
/2013

Tabela 18

165

182

Dados socioeconômicos dos principais municípios de Alagoas
/2013

186

Tabela 19

Dados socioeconômicos dos principais municípios de Sergipe –
190

2013
Tabela 20

Características

Demográficas

e

Econômicas

da

Região
196

Metropolitana de Aracaju/ 2015
Tabela 21

Características

Demográficas

e

Econômicas

da

Região
202

Metropolitana de Maceió /2015¹
Tabela 22

Características

Demográficas

e

Econômicas

da

Região

Metropolitana de João Pessoa - 2015
Tabela 23

Síntese das principais ações de políticas governamentais em PB,
AL e SE (1950 - 2020)

Tabela 24

Tabela 26

Investimentos Turísticos do PRODETUR/NE II por estado

Tabela 27

Ações propostas de infraestrutura dos Planos Plurianuais de
Alagoas (2004 - 2011)

272

280

281

Cidades do Nordeste aptas para recursos do PRODETUR
NACIONAL

Tabela 35

269

Investimentos relacionados ao turismo do Programa de
Aceleração do Crescimento PAC 1º fase (2011 - 2014)

Tabela 34

263

Investimentos nos estados nordestinos do Programa de
Aceleração do Crescimento PAC - 2º fase (2011 - 2014)

Tabela 33

258

Investimentos relacionados ao turismo do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) - 1º fase 2007 a 2010

Tabela 32

253

Investimentos nos estados nordestinos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) - 1º fase 2007 a 2010 (R$)

Tabela 31

250

Ações propostas pelos Planos Plurianuais de Paraíba (20032011)

Tabela 30

234

Ações propostas de infraestrutura dos Planos Plurianuais de
Sergipe (2004 - 2011)

Tabela 29

232

Ações por componentes do PRODETUR/NE I (Paraíba, Alagoas
e Sergipe)

Tabela 28

221

Investimentos por componentes - PRODETUR/NE I (Sergipe,
Alagoas e Paraíba)

Tabela 25

208

287

Ações propostas de infraestrutura no estado de Paraíba Prodetur Nacional

295

Tabela 36

Ações propostas de infraestrutura no estado de Alagoas Prodetur Nacional

Tabela 37

Ações propostas de infraestrutura no estado de Sergipe Prodetur Nacional

Tabela 38

301

Média Pluviométricas Anual das Capitais Estaduais – 1960 –
2010

Tabela 40

300

Síntese e análises socioespaciais das ações governamentais
turísticas nos estados de Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Tabela 39

297

307

Principais características socioeconômicas dos municípios do
Polo Costa das Piscinas – 2015

316

Tabela 41

Principais empreendimentos do litoral de Paraíba - 2015

321

Tabela 42

Número de Turistas no Estado da Paraíba (2004-2014)

322

Tabela 43

Projetos de Empreendimentos Turísticos a serem construídos 2015¹

Tabela 44

329

Principais características socioeconômicas dos municípios do
Polo Costa dos Corais - 2015

338

Tabela 45

Principais Empreendimentos do litoral de Alagoas – 2015

340

Tabela 46

Número de Turistas no Estado de Alagoas (2004-2014)

342

Tabela 47

Projetos de Empreendimentos Turísticos a serem construídos 2015

Tabela 48

346

Principais características socioeconômicas dos municípios do
Polo Costa dos Coqueirais

357

Tabela 49

Principais Empreendimentos do litoral de Sergipe – 2015

360

Tabela 50

Número de Turistas no Estado de Sergipe (2004 - 2014)

361

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
BID
BNB
BNDES
CEPAL
CNPQ
CRAM
DNOCS
EMBRAPA
EMBRATUR
FGV
FMI
GERAN
IBAMA
IBGE
IFOCS
IOCS
IPEA
IPECE
LAPUR
MTUR
OMT
ONU
OTAN
PAC
PIB
PNB
PNT
PRODETUR
PRODETUR/NE
RMA
RMF
RMJ
RMM
SETUR/CE
SETUR/AL
SETUR/PB
SETUR/SE
SUDENE
UFC
UFPE
UFRPE

Banco Interamericano de Desenvolvimento
Banco do Nordeste do Brasil
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Centro de Referência de Atendimento à Mulher
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Empresa Brasileira de Turismo
Fundação Getúlio Vargas
Fundo Monetário Internacional
Grupo Especial para Racionalização da Agro-Indústria Canavieira
do Nordeste
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas
Inspetoria de Obras Contra as Secas
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará
Laboratório de Planejamento Urbano e Regional
Ministério do Turismo
Organização Mundial do Turismo
Organização das Nações Unidas
Organização do Tratado do Atlântico Norte
Programa de Aceleração do Crescimento
Produto Interno Bruto
Produto Nacional Bruto
Plano Nacional do Turismo
Programa de Desenvolvimento do Turismo
Programa de Desenvolvimento do Turismo - Nordeste
Região Metropolitana de Aracaju
Região Metropolitana de Fortaleza
Região Metropolitana de João Pessoa
Região Metropolitana de Maceió
Secretaria de Turismo do Ceará
Secretaria de Turismo de Alagoas
Secretaria de Turismo da Paraíba
Secretaria de Turismo de Sergipe
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Pernambuco
Universidade Federal Rural de Pernambuco

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS E METROPOLIZAÇÃO NO NORDESTE
BRASILEIRO:
Apontamentos espaciais nas cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju
(SE)

1. Introdução

20

2. Do turismo à metropolização: as bases conceituais e espaciais

34

2.1. O turismo e bases espaciais: da prática de lazer à atividade
38

econômica no contexto mundial
2.2. O turismo e a os espaços metropolitanos: a recente dinâmica

55

espacial mundial
2.3. As bases do planejamento espacial: o turismo como “vetor de

70

desenvolvimento” no contexto mundial
3. Nordeste turístico: da fragmentação econômica às primeiras

90

políticas governamentais turísticas
3.1. A fragmentação das atividades econômicas no Nordeste

93

brasileiro
3.2. As primeiras ações governamentais turísticas no Nordeste 107
brasileiro
3.3. O

turismo

e

Nordeste

brasileiro:

do

planejamento 122

governamental à ação
3.4. A geografia do Turismo do Nordeste brasileiro: considerações 139
espaciais sobre o panorama atual
4. O papel dos espaços metropolitanos no Nordeste brasileiro: 161
inserção de PB, AL e SE.
4.1. O papel das metrópoles na hierarquia espacial no litoral do 163
Nordeste brasileiro
4.2. Paraíba, Alagoas e Sergipe: as funções na hierarquia espacial- 178
econômica no Nordeste brasileiro.
4.3. A constituição dos espaços urbanos de João Pessoa (PB) 194
Maceió (AL) e Aracaju (SE) como regiões metropolitanas
5. O turismo, planejamento e políticas governamentais: Paraíba,
Alagoas e Sergipe: o planejamento à ação

216

5.1. O turismo em PB, AL e SE: as políticas governamentais
iniciais.

218

5.2. O papel do PRODETUR/NE I: as bases transformadoras para
um planejamento turístico

232

5.3. PRODETUR II: a exclusão dos investimentos e o papel
secundário no cenário regional nordestino

249

5.4. PAC e a integração regional: dinâmicas urbanas-metropolitanas
em PB, AL e SE

268

5.5. A volta dos investimentos federais e as tendências atuais do
turismo

286

6. Os espaços turísticos do litoral de Paraíba, Alagoas e Sergipe:
configuração socioespacial dos anos 1990-2010.

303

6.1. As características naturais do Nordeste Brasileiro: PB, AL e
SE.

305

6.2. Paraíba: A Costa das Piscinas

313

6.3. Alagoas: A Costa dos Corais

334

6.4. Sergipe: A Costa dos Coqueirais

354

6.5. Os espaços urbano-turísticos de Paraíba, Alagoas e Sergipe:
síntese das novas configurações socioespaciais do Nordeste 373
Brasileiro.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

377

8. REFERENCIAS

382

20

Introdução

O caminho para a conclusão do doutorado – ou mais diretamente uma tese – perpassa
por caminhos tortuosos, longos trajetos teóricos e metodológicos, além de vários esforços
mentais, psicológicos, físicos e sociais. A construção de um texto que consiga definir o rumo
do pesquisador em sua análise perante o mundo a partir propriamente de uma análise
científica é algo complexo. Ainda mais no que tange ao nosso caso vinculado à geografia,
que objetiva compreender as relações espaciais a partir de uma temática específica.
E assim, para construímos uma tese, precisa-se pensar. Necessita atrelar a estrutura
da ciência (com seus conceitos, teorias e definições consideradas “racionais”) com a
expressão mais usual dos seres humanos perante a sociedade: a escrita. Assim, temos um
desafio: pensar a partir dos conceitos existentes e aqueles construídos perante a atualidade e
a construção da análise em palavras, símbolos, considerados como o principal diálogo da
sociedade humana.
Descartes (2006) nos coloca a partir do racionalismo (contestável, porém importante
na análise científica) a principal ideia da ciência e da construção basilar do conhecimento. A
“razão” entra como principal categoria filosófica de análise da sociedade e da realidade – de
fato considerada – constituída. Entra aí a necessidade de “ditar” a realidade através das
experiências, e a “escrita” torna-se o principal veiculo comunicador destas análises.
Em outras análises, como o empirismo e o apriorismo (consideradas outras vertentes
filosóficas) a escrita continua como o principal veículo de comunicação entre o
raciocínio/pensamento e a sociedade. Temos aqui a “escrita” como o elo da sociedade
humana, a partir da compreensão (parcialmente e/ou totalmente entendida de fato) dos
conceitos e teorias.
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Então, pensar (em suas escalas), apresenta com um ato complexo da mente humana –
responsável pela diferenciação de nós a outros seres humanos – de onde, mas escrever (o
que de fato é registrado para a sociedade) é uma ação mais complexa ainda, pois, será que
realmente através de linguagens e códigos conseguimos colocar nossa verdadeira opinião?
Talvez o contexto geográfico tenha um papel mais complexo na compreensão da
realidade, já que a ciência geográfica possui relações entre o empirismo e o racionalismo
conforme Gomes (2001) aborda. Talvez o contexto mais complexo seja que o “espaço” é ao
mesmo tempo, uma abstração e a construção/consolidação de uma realidade.
Assim, o conceito de espaço perpassa por vários significados quanto à sua definição.
Massey (2009) aborda que o “espaço” é aberto e é produzido constantemente, passando
assim a uma “produção do espaço” como o processo no qual o âmbito múltiplo e relacional é
o tempo, torna-se uma variável indispensável para o entendimento do “espaço”, por suas
particularidades que relacionam como refletem no próprio espaço. Por isso, o “espaçotempo”. (SANTOS, 2009).
Assim, temos a compreensão de que escrever sobre o “espaço” é compreender a
realidade em suas amplitudes. Escrever o que nos envolve é um desafio e arte
concomitantemente, perfazendo uma necessidade de rigor científico como de construção,
discussão epistemológica como a compreensão das teorias, as práticas envolvidas (práxis?)
para que tenhamos nossa relevância na formação científica.
Logo, escrever torna-se uma arte, e ao mesmo tempo um desafio e prazer para os
cientistas, literários em geral. Schopenhauer (1997) lembra que a escrita bem construída é
aquela que consegue transmitir dedicação, sem prolixidade, mas tampouco superficialidade,
ou seja, é aquela que consegue ter um diálogo com o leitor mesmo apesar de sua
formalidade ou a ausência desta. A escrita torna-se então, uma construção da história da
civilização humana refletindo a sua intelectualidade.
Bianchetti (2008) atenta para o papel da escrita na pós-graduação e na ciência em
geral, nos colocando à reflexão de como ela tem uma importância única na evolução
científica, como nas formas em que tanto a pessoa que lê (leitor) como aquele que escreve
(escritor) modifica-se perante a leitura. E para isso, a “maturidade” da escrita é algo
fundamental.
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Por outro lado, Eco (2012) nos atenta que a tese tem um papel científico importante,
mas também tem a função social. Escrever para a ciência e para a sociedade é um desafio
constante. Escrever algo teórico? Utópico? Ou algo que realmente seja acessível à realidade
e possível de indicar mudanças ou idéias? Eis que a partir destes pressupostos, que esta tese
tenta se basear.
Neste sentido – em falar de escrita deste autor – remeto aos meus primeiros escritos
científicos que fiz, quando era graduando em Geografia na Universidade Federal do Ceará,
quando aceitei o desafio de tornar-me bolsista de Iniciação Científica (IC/CNPQ) orientado
pelo Prof. Dr. Eustógio Wanderley Correia Dantas. Ali, ao ser apresentado à ciência
geográfica, fui também vinculado à temática da maritimidade, litoral e práticas marítimas.
Neste tempo, em minha escrita (e visão científica) o turismo e litoral apresentava-se
como uma “paisagem” quase que indivisível, visto à complexidade e plenitude dos
empreendimentos, investimentos de diversos locais e finalidades que são efetivados em
nosso litoral brasileiro. Como se vê o litoral sem vincular diretamente a prática turística?
Tais questionamentos iniciais me levaram a estudar o município metropolitano da
RMF, intitulado Caucaia, que tinha dinâmicas turísticas relevantes perante o papel que a
capital Fortaleza e suas adjacências desempenham no Estado do Ceará. Tal análise foi
dimensionada à construção de um texto, que acabou sendo a conclusão da Monografia de
Curso de Geografia ainda no final de 2009.
Com a análise do litoral do município de Caucaia a partir das dinâmicas espaciais
turísticas, percebemos que as nossas análises eram apenas o inicio da grande jornada
científica que estava por vir. Por isto, a proposta de compreender o litoral turístico da RMF e
as políticas públicas de turismo tornou-se uma importante análise em nossa trajetória
científica.
Este texto acabou sendo a minha Dissertação de Mestrado defendida em 2012,
concluída no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará,
colocando-se ao desafio de compreender o papel das políticas públicas de turismo nos
espaços litorâneos da Região Metropolitana de Fortaleza. Em nossas análises, percebemos
que o fenômeno turístico ampliava-se e de que compreender o âmbito metropolitano era
apenas uma “dimensão” que estávamos abordando.
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Vinculado na pesquisa pelo Observatório das Metrópoles e o Laboratório de
Planejamento Urbano e Regional (LAPUR), adentramos à temática metropolitana no
Nordeste brasileiro a partir de suas quatro principais metrópoles (Fortaleza, Natal, Salvador
e Recife). Nos estudos comparativos, tive a conclusão de que algumas lacunas estavam
expostas, quanto à compreensão do fenômeno da metropolização no Nordeste brasileiro.
Então, propormos uma leitura do Nordeste brasileiro a partir das escalas
metropolitanas no intuito de compreendermos a produção espacial que se perpassa pelas
áreas – e espaços – turísticas que formam a “rede de cidades” turísticas com seus fluxos e
fixos decorrentes. Em outras palavras, compreender o turismo é concomitantemente, analisar
a influencia metropolizadora na produção espacial das “cidades turísticas”.
É a partir destes pressupostos, que ao ingressar no Doutorado do Programa de PósGraduação em Geografia (UFC) elaboramos a proposta de estudar a temática do
planejamento turístico (podemos conjugar a lógica desta análise, como as políticas públicas)
a partir do contexto metropolitano das dinâmicas espaciais decorrentes nas cidades de João
Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE).
A análise espacial de tais cidades – e também sedes das regiões metropolitanas de
João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE) – são particularmente essenciais para a
compreensão das dinâmicas metropolitanas e do turismo no Nordeste brasileiro. Assim, ao
pretendermos analisar o papel do turismo no Nordeste brasileiro, torna-se essencial a
amplitude dos espaços turísticos.

1.1. A construção do objeto

O turismo apresenta-se como uma relevante “temática” na atualidade, devido à sua
dimensão espacial, como pela amplitude de recursos financeiros e/ou aspectos econômicos.
Deve-se então, à vinculação de planejamentos estatais e planos econômicos (entre muitas
vezes, de origem privada). Neste aspecto, o turismo apresenta-se além de sua característica
de “prática de lazer” como uma atividade econômica.
Com o advento de tecnologias, técnicas e mudanças na sociedade, o turismo
desempenha um papel relevante nas dinâmicas internacionais de fluxos, em que os países
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menos desenvolvidos (ou no caso brasileiro, intitulado de emergentes) são inseridos nesta
“rede” de lugares vinculados às grandes empresas – multinacionais em sua maioria – que
estão no rol de serviços turísticos.
Assim, os anos 1950-60 são marcados pelo avanço da relevância turística em vários
países – inclusive o Brasil – em que várias ações governamentais são realizadas e
constituídas no intuito de promover um desenvolvimento economico – em alguns casos,
coadjuvantes, paralelos ou prioritários – em lugares diversos atrelados às características
físicas, naturais, sociais, históricas e/ou culturais “específicas”.
É neste discurso de planejamento turístico no Nordeste brasileiro (e mais suas
variadas escalas de políticas públicas, sem elas, federais, estaduais /ou municipais) que na
inicialmente na década de 1980, esta prática apresenta-se como um vetor de
desenvolvimento econômico e responsável por ações urbanizadoras e regionalizadores no
Nordeste brasileiro.
Muito se discute os recursos e obras (leiam-se investimentos) relacionadas ao
turismo e sua localização, mas será que apenas estas análises podem explicar de fato, a
realidade que se modifica perante a “ascensão” turística? Que espaços, o turismo produz?
Ou intervém? Pretendermos assim, enfatizar a relevância do turismo na periferia das
metrópoles, ou mais necessariamente, na periferia desta “rede turística” do Nordeste
brasileiro.
Então, como o turismo teria suas dinâmicas econômicas e espaciais na Região
Nordeste? Compreenderíamos pelas dinâmicas metropolitanas? Dantas (2013) nos remete às
reflexões importantes quanto à valorização dos espaços litorâneos no Nordeste brasileiro:
O Nordeste turístico é pensado e projetado com a concentração de polos turísticos
em sua zona costeira, à exceção da Bahia a dispor de um polo interiorano na
Chapada da Diamantina. Consolida-se, a exemplo do padrão internacional, o
turismo litorâneo na região, valorado na constituição de um quadro no qual a praia,
o sol e o mar são variáveis importantes na atração de fluxos turísticos. (DANTAS,
2013, p.70)

No que tange à compreensão do Nordeste brasileiro, as análises se focam nas grandes
metrópoles – grandes núcleos populacionais além de concentração de serviços, comércio,
entre outros aspectos – mas como compreender o Nordeste brasileiro se existem outros
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espaços – intermetropolitanos e/ou fora do contexto metropolitano – (turísticos ou não?) que
fugiriam de certa forma, à regra de grandes concentrações urbanas e até metropolitanas?
As metrópoles apresentam-se como verdadeiros “polos turísticos”, mas ao mesmo
tempo apresentam-se como “espaços” responsáveis pelas decisões motivadas pelas políticas
governamentais. Desta forma, apontamos que no Nordeste brasileiro, as metrópoles são
responsáveis primordialmente pela hegemonia econômica e turística, e assim, formando
novas dimensões espaciais turísticas.
Porém, as escalas metropolitanas vão além das “grandes metrópoles e/ou
megalópoles” indo às novas dinâmicas decorrentes destes fixos e fluxos cada vez mais
intensificados vinculados à velocidade e amplitude de informações e técnicas cada vez mais
avançadas. Compreender o “espaço metropolitano” parte de uma análise de suas redes de
informações e dinâmicas do que per si apenas seu tecido constituinte de sua área.
Assim, compreender a escala “metropolitana” é entender a rede de informações e
fixos/fluxos que se forma no mundo como no Brasil e no Nordeste brasileiro. Esta rede
territorial1 se forma a partir das mais variadas dinâmicas econômicas e espaciais que existem
nos espaços, e como se articulam com as novas dinâmicas que são propostas no cenário
atual.

1

A necessidade de rigor epistemológico talvez possa explicar uma tendência recorrente nos estudos que
adotam a rede como conceito-chave. Trata-se do recurso à adjetivação como estratégia de qualificação do
conceito, que parece cumprir a tarefa de delimitação do seu emprego a fenômenos bastante distintos.(NETO,
2013). Desse modo, constatamos a proliferação de conceitos como redes geográficas (CORRÊA, 2001), redes
técnicas (DIAS, 1995; SANTOS, 1996), redes urbanas (CORRÊA, 1989, 2001; SANTOS, 1993), rede regional
(HAESBAERT, 1995), redes políticas (LIMA 2005), redes sociais (SCHERER-WARREN, 1993, 2007;
MARQUES, 1999), redes estratégicas e redes solidárias (RANDOLPH, 1994), redes organizacionais (VALE,
2007), para ficar apenas em alguns mais recorrentes adotados no campo das humanidades. Assim, quando
falarmos de “rede de espaços e/ou territorial” partirmos do que Haesbaert (1997, p.94): o território sempre foi
constituído de redes. Poderíamos mesmo afirmar que elas passaram de elemento constituinte, na
territorialidade mais tradicional e fechada, a elemento constituidor, malha cada vez mais globalizante dentro
da qual os territórios podem se tornar meros pontos, ou seja, momentos ou parcelas elementares da rede.
Muitos territórios têm o controle e a identidade internos garantidos por redes hierárquicas (geralmente com o
papel de dominação) ou complementares (muitas vezes ‘de solidariedade’). E vice-versa: territórios podem
servir como patamar para articulação de redes que cooptem, hierarquicamente, outros territórios. O que
distingue uma dinâmica da outra é fundamentalmente a extroversão e a introversão dominante em cada
processo constituidor ou, em outras palavras, o domínio de dinâmicas centrifugas ou centrípetas”. Em outras
palavras, as redes passam pela lógica espacial/territorial atual de inclusão/exclusão de funções urbanas como
de fixos e fluxos nas mais variadas territorialidades, países e cidades. Compreender as “redes territoriais” é de
certa forma, as formas espaciais das novas dinâmicas da sociedade capitalista perante à emergência da
metropolização e regionalização que se destacam na atualidade.
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Esta nova dimensão espacial turística no Nordeste brasileira caracteriza-se por uma
“rede” de espaços e/ou territorial (metropolitanos e/ou influenciados diretamente por estes)
relativamente urbanizados e/ou muito urbanizados que apresentam dinâmicas relacionadas
às estas metrópoles. Assim, a metropolização se consolida no Nordeste brasileiro.
O fenômeno da metropolização – recente nos países considerados menos
desenvolvidos, destacando-se o Nordeste Brasileiro – perpassa por articulações cada vez
mais complexas e atreladas a uma “rede internacional/regional/metropolitana” de cidades e
espaços que juntas, formam uma gama de serviços, infraestruturas, fixos e fluxos cada vez
mais relacionados, intensificados no espaço.
Desta forma, as regiões metropolitanas (não consideradas como metrópoles pelo
próprio IBGE e pelos estudos empíricos, teóricos e práxis dos principais geógrafos e
estudiosos) de João Pessoa (PB), Maceío (AL) e Aracaju (SE) passam por análises
funcionalistas e/ou superficiais pela sua “via secundária” da economia e do turismo no
Nordeste brasileiro.
Mesmo com tais “características”, podemos empreender que nas últimas três
décadas, o turismo influencia a economia como as políticas governamentais dos Estados
nordestinos, iniciando principalmente nas grandes cidades (em sua maioria, as capitais
estaduais, que possuem sua “região metropolitana”) novas funcionalidades, fluxos e fixos de
origem nacional-regional, como internacional. Em suma, novos espaços voltados/relacionais
ao turismo.
Assim, para compreendermos o turismo no Nordeste brasileiro julga-se coerente
estabelecermos uma série de conexões analíticas de temáticas pertinentes à produção
espacial urbana/regional. As metrópoles são uma destas escalas espaciais imprescindíveis
para chegarmos à tais conclusões, pois, elas são espaços que constituem-se de fatores
sociais, físicos e/ou urbanos de possuírem as “decisões” de várias ações relacionadas às
políticas governamentais do turismo. Isto é, das metrópoles que se constitui a polaridade do
turismo no Nordeste brasileiro.
Logo, esta tese parte da ideia principal de que as políticas governamentais de
turismo relacionam-se diretamente e indiretamente com os espaços metropolitanos,
seguindo à lógica de hierarquia urbana para a produção espacial. Isto é, as metrópoles
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relacionam-se com o desenvolvimento turístico bem como as áreas metropolitanas (leia-se
regiões metropolitanas) participando de um desenvolvimento turístico a partir dos fluxos
metropolitanos em mais suas variadas escalas.
Para conseguirmos consolidar tal pensamento, partirmos para compreendermos e
analisarmos cinco premissas:
1. Como se relaciona o turismo e a metrópole? Como de fato o planejamento
governamental tem sua importância em contexto mundial. (Cap 2);

2. O Nordeste brasileiro torna-se “turístico” principalmente a partir de políticas
governamentais. Nos Estados, houve ações diferenciadas, mas o “contexto
regional” torna-se unificado. (Cap 3);

3. Como as metrópoles nordestinas e as regiões metropolitanas se constituem? De
que forma, elas influenciam as atividades econômicas nos Estados (de formas
estaduais e interestaduais) e na produção espacial? (Cap 4);
4. O planejamento governamental (federal e estadual) efetuam ações que norteiam
as principais ações turísticas no Nordeste brasileiro, em que Paraíba, Alagoas e
Sergipe possuem suas “particularidades”. O efeito secundário consolida um
cenário diferente das metrópoles, mas relacionado as lógica espaciais de formas
desiguais e combinadas. (Cap 5);
5. Como este espaço litorâneo (predominantemente metropolitano, localizado nas
regiões metropolitanas) se produz? Como os “projetos turísticos” principalmente
capitaneados pelos investimentos do PRODETUR efetuam suas ações no espaço?
(Cap 6);

A partir destas cinco premissas, que os cinco capítulos foram construídos, no intuito
de permitir à compreensão do turismo do Nordeste brasileiro nas áreas supracitadas, visto à
falta de análises regionais quanto à produção espacial turística.
Então, nesta tese, propormos a análise espacial metropolitana das cidades de João
Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE) perante a sua relevância na produção espacial

28

metropolitana do Nordeste como em suas relações para a compreensão do papel das
políticas governamentais do turismo no Nordeste brasileiro. (Ver mapa 1)
Mapa 1 - Localização da Área Estudada – Regiões Metropolitanas de Paraíba, Alagoas
e Sergipe - 2015

Fonte: IBGE,2014.

1.2. O percurso metodológico

Para a consolidação de nossa pesquisa aqui realizada, propormos um percurso
instrumental-metodológico

baseado

na

compreensão

dos

aspectos

e

fenômenos

metropolitanos nas dinâmicas socioespaciais das cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL)
e Aracaju (SE). Assim, enfocamos nestas áreas no intuito de compreender as dinâmicas
espaciais diferenciadas (e os fenômenos ali realizados) que compõem a região Nordeste.
Então, temos aqui um esforço para a compreensão mais aprofundada dos fenômenos já
citados.
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Desta forma, a pesquisa foi baseada em três etapas: a) a primeira, inicia pelo
levantamento e sistematização de material bibliográfico, documental, estatístico e
cartográfico; a segunda contempla a construção da base de dados estatísticos (em alguns
casos, georreferenciados) sobre as cidades abordadas (e os Estados envolvidos) e no geral, a
Região Nordeste, e por fim, a terceira, se caracteriza pela construção da análise
socioespacial nos Estados abordados a partir das temáticas e dos mais variados dados
discutidos.
A realização do levantamento e sistematização/revisão bibliográfica sobre as
temáticas: região e regionalização, turismo e políticas públicas, metrópole e metropolização.
Partindo destas temáticas, foram consultadas diversas fontes de dados, como Universidade
Federal do Ceará (UFC), Universidade Estadual do Ceará (UECE), e das demais instituições
públicas: Banco do Nordeste (BNB), Ministério do Turismo (MTUR), entre outras, como as
Secretarias de Meio Ambiente, Secretaria de Planejamento e Gestão nos Estados abordados.
Além disto, foram consultados livros, teses, dissertações e monografias, artigos de jornais e
periódicos, através da rede mundial de computadores, como a SCIELO, Domínio Público e
CAPES.
A revisão bibliográfica juntamente com as discussões desenvolvidas promoveu a
necessidade de construir uma base de dados regionais e estaduais:

Banco de Dados Regionais

1. Ações específicas do turismo na Região Nordeste do Governo Federal –
Conjunto de tabelas e dados qualitativos sobre as ações específicas do Governo
Federal perante o turismo na Região Nordeste. Temos aqui a base de dados da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Empresa Brasileira
de Turismo (EMBRATUR) para compreendermos a base do planejamento
governamental do turismo sobre a ótica regional.

2. Investimentos das políticas públicas de turismo – PRODETUR/NE: Os dados
das políticas públicas de turismo em mais variadas fases do PRODETUR/NE (I, II e
Nacional) fornecem a distribuição de recursos em municípios e Estados, além das
obras e ações específicas realizadas nas áreas abordadas.
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3. Investimentos de Políticas Públicas Indiretas de Desenvolvimento

- Dados

absolutos e relativos às variadas políticas públicas de indiretas de desenvolvimento,
como o Programa de Aceleração Econômica (PAC) com ações de crescimento
econômico, como construção e/ou ampliação da infraestrutura básica e sua
distribuição espacial de recursos.

4. Dados de Turistas Nacionais e Internacionais - Conjunto de tabelas e estatísticas
do Ministério do Turismo (MTUR) com dados de fluxos de turistas nacionais e
internacionais (e sua distribuição) desde os anos 2000 com sua localização e
respectivos países.

5. Reconhecimento e base de dados cartográficos – Através de antigas figuras e
mapas nos órgãos públicos (SUDENE, IBAMA, EMBRAPA, RADAMBRASIL,
entre outros) para o reconhecimento cartográfico do Nordeste brasileiro, além da
utilização do software Google Earth Pro com a visualização aérea das áreas
abordadas, além da ocupação urbana da Região Nordeste.

Banco de Dados Específicos – Paraíba, Alagoas e Sergipe

Para a complementação e consolidação do banco de dados qualitativos e
quantitativos abordados nesta tese, julgou-se necessário um banco de dados específicos dos
Estados de Paraíba, Alagoas e Sergipe – área abordada neste trabalho – com o intuito de
promover a discussão mais aprofundada sobre as dinâmicas regionais do Nordeste brasileiro:
1. Planejamento Estadual dos Estados abordados - Dados qualitativos e quantitativos do
planejamento estadual dos governos estaduais (PB, AL e SE) no intuito de compreender
as ações complementares e/ou convergentes às ações federais do turismo;

2. Levantamento de empreendimentos turísticos - Através de dados secundários obtidos
nos órgãos públicos e privados (SETUR/PB, AL, SE, MTUR), o levantamento de
empreendimentos turísticos (pousadas, hotéis, resorts) e sua localização/distribuição.
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3. Levantamento de dados e áreas a partir das bases cartográficas e fotos/imagens
áereas - Através de fotos aéreas da Empresa Agroindustria Tropical (EMBRAPA),
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS) e o uso do aplicativo Google Earth, Google Maps e Google Earth Pro,
para a captação de imagens e dados para a consolidação de áreas e seus períodos
temporais no intuito de promover a análise do desenvolvimento da atividade na área
abordada.
4. Análise Socioespacial – Atribui-se a analise socioespacial segundo Sousa (2013) a
principal análise diferenciada do geógrafo perante a ciência e a sociedade. Compreender
os variados processos, formas, estruturas e “agentes” envolvidos, torna-se imprescindível
no entendimento da dinâmica turística no espaço. Assim, pretende-se compreender as
mudanças socioespaciais na área de estudo. Então, as áreas são as cidades de João
Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE) e os espaços litorâneos adjacentes às estas
cidades, no intuito de compreendermos: a) a captação de imagens fotográficocartográficas e reconhecimento dos lugares; b) a comparação de ações do planejamento
governamental entre os Estados abordados; c) a identificação das estruturas propostas
pelas mais variadas políticas públicas;

d) o levantamento cartográfico e

georreferenciamento dos principais empreendimentos turísticos.
1.3. Estrutura textual da tese

Desta forma, a estrutura textual da tese é constituída de 5 capítulos além da Introdução:
Cap 2. Do turismo à metropolização:; Cap 3. Nordeste Turístico; Cap 4. O papel do
turismo nos espaços metropolitanos; Cap 5. O turismo, planejamento e políticas
governamentais; Cap.6. O espaço turístico “metropolitano”: as configurações espaciais de
Paraíba, Alagoas e Sergipe: comparação socioespacial dos anos 1990 – 2010.
No capitulo intitulado “Do turismo à metropolização:” buscamos compreender os
conceitos basilares dos fenômenos relacionados e decorrentes do turismo no Nordeste
brasileiro. Partirmos da vinculação do turismo à lógica metropolizadora que influencia as
novas dinâmicas espaciais do Nordeste brasileiros nas últimas décadas.
No capitulo Nordeste turístico, destacamos o papel do governo federal e estadual no
turismo é relevância em sua plenitude: desde a origem até às novas formas e fluxos
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existentes atualmente. Assim, compreender as primeiras políticas governamentais dos
Estados abordados como do Nordeste brasileiro é de suma importância para
compreendermos as ações que constituem esse planejamento espacial/turístico para que
compreendermos o “panorama turístico” construído no Nordeste brasileiro.
No capitulo O papel do turismo nos espaços metropolitanos: Além do papel
metropolitano no Nordeste brasileiro, o turismo vincula-se a um planejamento espacial
(notadamente vinculado às variadas políticas públicas diretas e indiretas do turismo) no
papel de desenvolvimento econômico da Região Nordeste. Forma-se uma nova região
Nordeste a partir de dinâmicas metropolizadoras/regionais turísticas. Um “espaço” resultante
do desenho das políticas governamentais do turismo e mais suas variadas dinâmicas
socioespaciais.
No capitulo O turismo, planejamento e políticas governamentais, abordaremos o
planejamento e políticas públicas relacionadas aos Estados em questão: Alagoas, Sergipe e
Paraíba. Iniciamos pela compreensão das primeiras ações de turismo vinculadas à ação
publica, desde os programas estaduais até os programas de desenvolvimento de âmbito
federal, como o PRODETUR/NE e outras políticas públicas urbanas que indiretamente
participam de investimentos diretos e indiretos ao turismo, como o Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC). Percebemos assim, de fato, o papel do Estado (em mais suas
variadas esferas) no desenvolvimento do turismo na área estudada e o Nordeste brasileiro.
No capitulo O espaço turístico no litoral dos Estados de PB, AL e SE, iremos
compreender a produção dos espaços voltados ao turismo nas capitais dos Estados de
Paraíba, Alagoas e Sergipe. Desde às principais características físicas do território até à
produção espacial dos espaços metropolitanos/turísticos. Destina-se então uma análise
profunda e acurada sobre os “planos turísticos citadinos” pela ótica da metrópole e região.
Passamos assim, ao “produto” constituinte das dinâmicas turísticas, das ações
governamentais e da iniciativa privada.
Este capítulo finaliza nossa discussão teórico-conceitual a partir de nossa “premissa”
principal deste texto: Os espaços turísticos na Região Nordeste possuem características
socioespaciais diferenciadas – entre outras palavras – pelas dinâmicas econômicas desiguais
historicamente (des) articuladas e combinadas, e que coaduna em uma lógica globalizante e
atual de um processo metropolizador a partir da formação Nordeste, como fenômenos (des)
articulados e complementares na produção espacial.
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Assim, os espaços turísticos das capitais estaduais de Paraíba, Alagoas e Sergipe são
resultantes da lógica hierarquizadora das metrópoles e seus espaços (constituintes – não
somente pela proximidade espacial, mas pela sua capacidade polarizadora de fenômenos
urbanos que extrapola os limites da metrópole e/ou da região metropolitano) resultantes.
Assim, apresenta-se como “espaços” que possuem dinâmicas relacionadas às rede de
metrópoles e concomitantemente à formação regional em uma lógica articulada de produção
espacial a partir de dinâmicas socioespaciais.
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Do turismo à metropolização: as bases conceituais e espaciais

Nas últimas décadas do século XX e o início do século XXI, o turismo se apresenta
como um fenômeno multifacetado e de caráter mundializado. De origem contestável (para
vários autores ele surgiu na Antiguidade com as viagens e peregrinações ou na Idade
Contemporânea no século XIX, principalmente com o papel de Thomas Cook na Inglaterra),
o turismo se difundiu de forma a agregar valores e comportamentos de maneira que a
atividade per si é julgada pela sociedade como necessária para a sobrevivência do “homem”
diante do papel que tem sobre a esfera do lazer e da tranquilidade (KRIPPENDORF, 2009).
As ciências afins buscam definições e conceitos do que é Turismo. Diversos autores
questionam se é uma ciência, indústria, atividade ou um fenômeno. Knafou (2001) o associa
a um conceito polissêmico, nos levando à dimensão que é avaliada pelos estudiosos e
profissionais do turismo: de um lado, temos a análise científica, conceitual de como o
turismo associa-se com o espaço, sociedade e com as pessoas; e de outro, o lado prático,
técnico, profissional e econômico. Ou seja, o turismo possui características diversas que, de
acordo com as dimensões escolhidas, nos levam às propostas e compreensões diferenciadas
(AZEVEDO FILHO, 2013)
Mas no que tange à dimensão geográfica, o que podemos empreender? A geografia
tem como seu caráter científico as dinâmicas espaciais. Então, a Geografia estuda o turismo
a partir de suas características e dinâmicas realizadas e produzidas no espaço. Isto é, como
ele se adapta às condições espaciais, (re) produz novos espaços, novas imagens, novas
formas de “ver o espaço”. Antes de tudo, o turismo é um agente que além de modificar
fisicamente o espaço, modifica “a visão” do homem sobre o espaço (RODRIGUES, 1997).
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Desta forma, percebemos que o turismo além de ser um fenômeno social, ou seja,
dialoga com as diversas faces da sociedade, as relações que são produzidas por ele,
interlaçam com o espaço. Pois é desse último fator que o turismo apresenta a maior
importância para as suas dinâmicas. Antes de tudo, o turismo produz espaços, modifica-os
em face à suas dinâmicas consequentes (CRUZ, 1996).
Assim, o turismo apresenta vários aspectos espaciais quanto às suas ações, desde as
escalas regionais (diferenciação e qualidades dos lugares, frente a fisiologia natural como as
dinâmicas urbanas) como pelos aspectos metropolitanos (concentração de infraestrutura,
serviços urbanos e comerciais) ou pelos aspectos urbano-turísticos (localidades que nascem
ou são alteradas para uma perspectiva turística, principalmente modificadas pelo
planejamento espacial capitaneado pelo Estado e a iniciativa privada).
Destarte, neste capítulo partiremos do ponto de que o turismo tem aspectos
regionais e metropolitanos quanto às suas dinâmicas no Nordeste Brasileiro, pois quando se
atrela à lógica regional (quanto à sua imagem e representações principalmente difundidas
pelos governos estaduais e ao fundo, o governo federal), as dinâmicas turísticas concentramse e ampliam-se, principalmente, nos espaços litorâneos e metropolitanos. Isto é, a junção da
imagem regional-metropolitana é a vital constituição do turismo no Nordeste brasileiro.
A metropolização apresenta-se como uma nova lógica espacial presente,
notadamente, no contexto mundial a partir do século XX com o advento da tecnologia,
técnica e a consolidação da urbanização perante a industrialização tanto na Europa, e nas
décadas posteriores do século XX, em outros continentes (Ásia, América do Sul, Oceania,
entre outros).
A crescente urbanização causou uma verdadeira revolução na produção espacial,
com novas formas, processos e agentes sociais. Santos (2005) atenta para o “tempo da
metrópole” em que os lugares – por mais distantes que fossem dos grandes centros –
estariam interligados – de alguma forma direta e/ou indireta – às metrópoles. O “espírito da
metrópole” como dizia Cunningham (2006) pode ser uma metáfora mais próxima da
realidade ou da sensação que este processo de metropolização se consolidava no mundo.
Lefevbre (1999) chama a atenção para as estruturas urbanas – até as inter e
intraurbanas – em que caracterizavam as dinâmicas espaciais dos anos 1970-80 e as

36

tendências espaciais que se firmavam. Assim, com a implosão e/ou explosão da cidade – em
seu tecido urbano – as observações e características vinculadas ao conceito de cidade
tornaram-se insuficientes para se explicar as novas lógicas espaciais. Ou seja, teríamos
então, uma nova era de urbanização no mundo.
Talvez seja necessário entender que os processos da urbanização e metropolização
estejam ligados, não paralelos e/ou divergentes. Contudo, esse último apresenta-se como
uma “nova amplitude” da urbanização com novos conteúdos. É desta forma, que Lencioni
(2013) chama de “metropolização do espaço” um processo socioespacial que tem como
principal característica as dinâmicas globalizantes com metamorfoses profundas nas
estruturas e formas urbanas.
Temos assim novas lógicas espaciais que, a partir da (re) produção do espaço, parte
agora não somente da urbanização per si, mas da metropolização. Carlos (2013) enfatiza
que, atualmente, o urbano entrelaça-se principalmente ao entendimento da metrópole. Desse
modo, a fragmentação/concentração difusa, contínua e densa são características essenciais
da metropolização do espaço.
Assim,
as
metrópoles
apresentam-se
como
espaços
articulados
socioeconomicamente, porém desiguais e contraditórios, com modo de vida
restritamente urbano que estabelecem relações com vários agentes sociais,
espaciais e econômicos, em níveis cada vez mais intensos e de grandes escalas
espaciais, e que produzem aspectos materiais e subjetivos perante os seus
significados. (ARAUJO, 2013, p.8)

Deste modo, a compreensão do espaço não parte apenas de divisões simples entre
urbano-rural ou metropolitano-não metropolitano2, mas de novas formas e estruturas
socioespaciais que são (re) construídas constantemente ante à concentração de fixos e fluxos
do mesmo modo que a difusão e desconcentração destes. Talvez a urbanização de forma

2

Kayser (1969) a partir das análises realizadas na França fez conclusões de que existiam espaços metropolizados e espaços
não-metropolizados. O primeiro teria as características das metrópoles pela sua concentração urbana de serviços e de
pessoas. Enquanto os espaços não-metropolizados, seriam espaços mais distantes desses centros urbanos, que se
assemelhavam aos aspectos rurais, que poderiam ter dinâmicas urbanas, mas ainda longínquas à comparação da
metropolização. Lencioni (2004,2007,2011,2013) ao falar de tais “espaços” não segue diretamente à lógica abordada por
Kayser, mas parte de seu raciocínio para efetivar a comparação socioespacial existente nas últimas décadas do século XX e
as primeiras do século XXI.
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desigual,3 anexada à metropolização espacial, seja a principal forma contínua da produção
espacial no presente momento.
No que tange a metropolização no/do espaço, temos aqui a relevância dos conceitos
frente a ótica de nossa análise sobre o turismo no Nordeste brasileiro. O turismo, através das
políticas governamentais (que se atrelam à iniciativa privada), coloca-se tanto como um
vetor de desenvolvimento quanto um agregador de outras atividades econômicas. Fixa-se,
então, como vetor econômico regional e metropolitano do Nordeste do Brasil.
É a partir desta dinâmica metropolitana que abordaremos, em especial, as cidades
de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE), pois são espaços que apresentam a
importância dos aspectos metropolitanos (são áreas metropolitanas que se relacionam com
metrópoles próximas a elas) e uma dinâmica regional (expressa no discurso e investimentos
voltados à região).
A partir das dinâmicas regionais e metropolitanas relacionadas aos Estados da
Paraíba, Alagoas e Sergipe – para nesse caso chegarmos às suas regiões metropolitanas –
que entenderemos como o planejamento urbano-regional, através do turismo, é de forma
diferenciada e desigual, acompanhado de políticas governamentais econômicas existentes na
própria construção da região Nordeste.
Desta forma, compreendermos que, a partir destas dinâmicas metropolitanas (em
suas escalas), podemos analisar a produção espacial do Nordeste brasileiro e suas ações
distintas relacionadas ao turismo. Com isso, este capítulo propõe a seguinte metodologia:

a) O turismo e bases espaciais: de prática de lazer à atividade econômica no
contexto mundial: Partirmos da origem da atividade turística e sua vinculação aos
3

Ao falarmos de “urbanização desigual” lembramos também o conceito de “desenvolvimento desigual e combinado” de
León Trotsky que é intitulado de uma “lei” na sociedade capitalista, porém tal conceito é insuficiente para entendermos as
dinâmicas socioespaciais atuais, por isso é necessário citar aqui Harvey (2010,2011) quanto à uma concepção mais ampla e
abrangente para à “questão metropolitana”: a intitulada “urbanização incompleta”. Tal conceito abordado pelo autor,
mostra a lógica do próprio sistema capitalista em promover e resolver crises de lucro e de capitais, em produzir
“urbanizações” diante à agregação/desagregação. Em outras palavras, Harvey declara que o sistema capitalista está tão
avançado perante às suas lógicas espaciais que não apenas “transforma a natureza” em lugares artificiais. Temos uma nova
“era”, em que os espaços urbanizados ficam cada vez mais urbanizados. Ou seja, o “urbano” produz outros “urbanos”, uma
“reprodução espacial” como afirma Carlos (2005). Por isso, a antiga dicotomia urbano-rural torna-se insuficiente para a
explicação das novas lógicas espaciais atuais. A metropolização/regionalização vinculadas apenas às “escalas menores” de
análise passam a ser importantes conceitos para as novas lógicas espaciais existentes, no vínculo local-regional-nacionalglobal.
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espaços constituintes de seus fixos e fluxos. Buscamos compreender as principais
características e funcionalidades do turismo em sua essência “espacial”
influenciada, principalmente, pelos países europeus.
b) O turismo e os aspectos metropolitanos: a recente dinâmica espacial: A
dinâmica da metrópole (apesar de já estar presente em muitos locais no século XIX,
é no século XX que o elo metropolitano agrega outros lugares, países em todo o
mundo) em sua relação com o turismo, bem como os novos espaços são produzidos
a partir desta dinâmica mundial.
c) As

bases

do

planejamento

espacial:

o

turismo

como

“vetor

de

desenvolvimento”: Além de ter uma vinculação espacial, o turismo apresenta-se
como um vetor de desenvolvimento em muitos locais no mundo, e notadamente no
Nordeste brasileiro. As políticas públicas apresentam-se como importantes ações
que planejam o turismo e o espaço, promovendo prioridades e modificações na
economia, produzindo novas dinâmicas espaciais.

2.1. O turismo e bases espaciais: da prática de lazer à atividade econômica no contexto
mundial
O turismo é uma prática social4 que estabelece relações socioespaciais na sociedade
contemporânea, pela sua amplitude internacional, e as conexões que são (re) feitas em várias
escalas da sociedade, desde o Poder Público à iniciativa privada, passando por Estados e
cidades. Mas mesmo no âmbito científico (e ainda mais no senso comum) a origem turística
é ignorada, o que acontece também na análise geográfica que é fundamental para a
compreensão do fenômeno turístico per si.

4

Araújo (2012) destaca que ao se falar de prática e atividade, considera-se que a “prática” está relacionada ao lazer e a um
processo histórico-cultural. Ou seja, é um fenômeno social e cultural, sem ter, necessariamente, aspectos econômicos ou
atrelados às lógicas comerciais. Quando se refere à “atividade”, designam-se as ações estatais e privadas que capturam a
prática para eventuais planejamentos e desenvolvimentos econômicos. Em suma, considera-se a prática como a forma de
lazer, e a atividade como a conjugação dessa prática à lógica econômica capitalista, relacionada aos meios de hospedagem,
infraestrutura, modelos, entre outros elementos. Podemos indicar outra vertente sobre o turismo que seria um “fenômeno”
conforme Fratucci (2008) indica, que coaduna com outro autor que enfatiza: “o turismo é um fenômeno e não uma indústria
[como queremos defensores da sua vertente econômica]. Uma indústria pressupõe transformação de bens e nesse caso não
se aplica ao turismo. A melhor forma de definir o turismo é utilizando o termo fenômeno, que significa a ação objetiva e
intersubjetiva que se manifesta em si mesma, que pode ser apreendida pela consciência e que possui uma essência em si
(PANOSSO NETTO, 2005, p.144).
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Quanto à origem e as características fundamentais do turismo, nós pretendemos
incitar um breve debate, porém necessário, para compreendermos a produção espacial e as
relações existentes com ele. Envolveremos então, conceitos geográficos importantes para
entendermos o turismo à vista das dinâmicas resultantes.
Iniciam-se, com a origem do turismo, duas características relevantes: a) ele nasce
em um contexto regionalista principalmente vinculado à sua restrição a áreas específicas e,
b) à um contexto metropolizador, principalmente nas três últimas décadas, devido à
internacionalização dos fluxos e a crescente demanda e oferta de serviços relacionados à
metrópole, presente em todo o mundo.
Consideramos que o Nordeste brasileiro é um dos cenários destas novas dinâmicas,
que o turismo ao mesmo tempo em que se insere nos processos de metropolização5,
urbanização e fragmentação, promove também novos lugares dinâmicos em presença de
uma emergente ordem de técnicas e tecnologias de caráter nacional e internacional.
Com esses princípios fundantes sobre a relação geográfica-turismo-sociedade,
podemos aprofundar algumas importantes questões sobre o impacto do turismo sobre o
espaço, ou mais especificamente, a influência do turismo sobre o espaço. Temos aqui a
genealogia do turismo como uma análise para a compreensão das mudanças socioespaciais
decorridas durante o tempo.
Parafraseando Rejoswski (2002), Ambrózio (2005), Cazelais (1999), Knafou
(1996), Hiernaux-Nicolas (2008) podemos deduzir que a origem do turismo (mesmo com
contestações diversas) segue três principais visões:

a) O turismo teria se originado nos anos 776 a.C com as Olímpiadas gregas, com a
hospitalidade manifestada naquela época de se hospedar visitantes que

5

Podemos citar Lencioni (2003) nos processos de regionalização a partir da metropolização, que de fato acontece no
Nordeste brasileiro. Outros conceitos que está autora cita, como “cidade-região” não podem ser comparados à atual
realidade da área em questão. Haesbaert (2011) apontado como importante autor teórico desta análise, é enfático ao analisar
que a “região” não é mais explicada pela concentração ou característica peculiar, mas pela forma que se adere à lógica de
redes e territórios. É a partir desta lógica de polarização a partir da dinâmica metropolizadora que podemos compreender a
produção regional, já que apresenta como a mais importante forma de mudanças na atual produção espacial. Harvey (2009)
aponta tal questão como relevante, já que a partir das dinâmicas espaciais decorridas nos países menos desenvolvidos é que
o crescimento econômico – no contexto global ainda persiste. A metrópole com sua importância global e local apresentamse como uma forma e “área” indiscutível para a compreensão da construção regional. Carlos (2004) enfatiza de que a
metrópole cada vez mais tem a importância no cotidiano das pessoas, através tanto de sua polarização virtual como “física”.

40

participariam do evento, e assim, muitas “pousadas e empreendimentos”
relacionados ao turismo formariam cidades voltadas ao lazer;

b) O turismo teve início na Roma Antiga, com a capacidade do Império em
interligar muitas cidades pela construção de estradas em quase todo o território,
além da prática da vilegiatura6 que se apresentava como hábito auxiliar e/ou
determinante de vários fluxos a Roma, principalmente daqueles oriundos da elite ou
das classes médias dominantes;

c) E por fim, a terceira e em muitos aspectos mais aceita e discutida, na qual o
turismo é proveniente (ou para outros, teria um aspecto contemporâneo e
definitivamente, a amplitude regional-mundial) da Inglaterra, ainda nos meados do
século XIX, mediado, principalmente, por Thomas Cook, com a Agência Cook que
conseguiu levar 165 mil pessoas a um evento em Londres.

Partindo destas três noções sobre a origem turística, destacamos que o turismo se
apresenta como força motriz na questão espacial, principalmente nos meados de século XIX.
Logo, partimos do pressuposto que o turismo [contemporâneo] perpassa por origens
variadas no continente europeu ainda na Antiguidade, mas, que se consolida como prática de
lazer de aspecto regional-mundial no século XIX.
O ponto de partida é que seu nascimento se dá no discurso romancista-naturalista,
influenciado pelos aspectos naturais que embasava a ótica da sociedade. Em outras palavras,
o turismo surge em suas mais variadas diversificações a partir das diferenças naturais
existentes, notadamente na Europa.

Em el siglo XVIII el turismo adquiere una nueva dimensión. Se extiende a outra
clientela, amplía su área geográfica y diversifica sus actividades. La naturaleza,
celebrada por numerosos escritores como Rousseau, se convierte em el marco
privilegiado de las estancias (...) (MESPLIER, DURAFOOUR, 2000 p.18)
6

Pereira (2012) e Ambrósio (2005) observam que a vilegiatura se originou na Roma Antiga, com a presença maciça de sua
elite em espaços litorâneos. Como uma prática social, possui definições culturais, políticas, econômicas e principalmente
espaciais. Atrela-se a discussão da vilegiatura, por causa das práticas destinadas a lazer, assim como o turismo. Nota-se
então, uma constituição relevante das práticas de lazer (turismo e vilegiatura) na produção espacial desde a época da Roma
Antiga que se apresenta na atualidade, pelas mais variadas políticas públicas e ações da iniciativa privada. Há uma
discussão de prática de lazer que se atrela aos aspectos econômicos (que é o aspecto mais discutido) e seus impactos
espaciais no mundo, e principalmente, as formas que este, exerce interferência direta e/ou indireta.
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Desta maneira, nos séculos XVIII e XIX, o turismo passa a ser o principal mote de
novas dinâmicas na Europa, particularmente nos “lugares naturais de destaque” como
montanhas, rios e mares. Os aspectos naturais – anteriormente ligados apenas às suas
características físico-geográficas – passam a ter aspectos diferenciados, resultantes de
dinâmicas espaciais e principalmente vinculados às novas formas sociais.
Logo, a “natureza” passa a ter um marketing de formas diferenciadas. Antes,
vinculada essencialmente, às imagens e ideologias oriundas da Idade Média além da própria
necessidade de recursos e materiais para a sobrevivência humana, ela e seus aspectos
naturais passam a ser alvo de admiração, e não de medo ou repulsa. Temos aqui, a
construção de novas práticas e comportamentos, e no fundo, da “ciência” em um novo olhar
para o mundo. (DANTAS,2002).
Neste quesito, Boyer (2003) enfatiza que tal conduta da sociedade deve-se
principalmente às invenções – motivadas pela expansão do sistema capitalista – de práticas
lúdicas oriundas das elites britânicas. O autor ressalta ainda que o ócio e lazer sempre foram
visualizados com destaque para tais classes, mas com as novas tecnologias e possibilidades,
ampliou-se o aproveitamento do ócio e do lazer para espaços considerados longínquos e
irrelevantes. Coadunando Boyer (1993) e Knafour (1991) apontamos, no turismo, as
características iniciais da elite:
Estas invenções por criarem distinção, estão expostas à admiração e em seguida
são imitadas. Sua difusão efetua-se por meio de uma capilaridade social que
caracteriza a segunda Idade da Humanidade: o conjunto das pessoas de altas
rendas (...). Depois, no início do século 20, novas camadas sociais, burgueses,
funcionários públicos, profissionais liberais, apropriam-se das práticas e dos locais
de turismo aristocrático. E foi assim que houve uma filiação paradoxal entre o
turismo, a invenção da elite e a prática do turismo de massa (BOYER, 2003, p.9)

Em outras palavras, o turismo inicia-se por práticas relacionadas ao ócio e lazer das
classes mais abastadas. Essas experiências passam a ser imitadas, especialmente, pela classe
média resultantes das alterações econômicas. A palavra-chave de nossa análise são as
invenções que surgem, tanto relacionadas ao turismo, como ao próprio “turismo”.
Urry (2001) destaca que a principal diferença do turismo em relação à outras
atividades econômicas é “a sua capacidade de produzir ilusões ou (in) verdades em um
mesmo espaço” (que possui conteúdos diferenciados). O que podemos dizer seguindo a
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visão do autor, é que um espaço caracterizado por um aspecto natural, passa a ter
concomitantemente, um aspecto social diferenciado a partir do que é constituído da ótica
turística.
Ainda segundo o autor, é este tipo de ótica que diferencia os lugares. Pois, nem
todos os lugares são considerados turísticos per si. É uma construção histórica, que perpassa
por um volume de relações sociais e espaciais ao longo do tempo. Reafirma Urry (ibid.,
p.19) que “O olhar [turístico] é constituído através de signos, e o turismo abrange uma
coleção de signos”. Logo, o que o autor destaca é a formação (ou a constituição ilusória) de
um olhar de turista.
Este olhar passa por uma construção histórica no âmbito internacional desde o
século XVIII, atada a vários significados sociais, principalmente, elitistas. Thomas Cook
tem um papel fundamental nesta “visão turística”, pioneira na Inglaterra, e que,
posteriormente, seria difundida por todo o mundo a partir de inúmeros aspectos naturais, em
especial os regionais. (REWJOWSKI,2002)
As primeiras estratégias do turismo – que se mantém até hoje – baseiam-se
especialmente nas diversificações naturais, com aspectos vinculados as novas e/ou (re)
estruturações já existentes. Portanto, o turismo (re) inventa os lugares de formas direta e
indireta para a construção de um olhar turístico. A figura 1 apresenta um paper turístico da
Agência Cook de 1891, que contempla os aspectos naturais e sociais, em um contexto
mundializado, ainda no século XVIII.

Figura 1 – Paper turístico da Agência Cook (1891)
Fonte: http://www.theguardian.com/
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Paralelo ao turismo – ou mais claramente à sua invenção – citado por Knafour
(1991) os lugares possuem várias dimensões, e entre elas, as turísticas. Em outras palavras, o
autor afirma que o “lugar não se torna turístico, mas passa a ter uma dimensão turística”
(ibid., p.11): “Dicha « invención » consiste en una utilizació diferente del lugar, llegando a
subvertirlo y al mismo tiempo a ampliarlo. ”
Neste aspecto, Boyer (2003, p.32) é enfático: “A mudança se situa na difusão. Por
muito tempo ela se fez somente pela imitação (...) dos que eram chamados de o mundo”.
Declara que “o turismo nasce na ótica da elite e de suas imitações, os lugares resultantes
também se apresentam como reflexos destas dinâmicas sociais”. Ou seja, os lugares
turísticos ou lugares com dimensões turísticas que Knafou (1991) citou. Pereira (2012)
destaca estas novas práticas constituídas na Europa naquele período, já que

A submersão das águas oceânicas frias e os ares das altitudes também foram
atrativos contribuintes para a formação das estações, respectivamente, nas costas e
nas montanhas europeias. As amenidades costeiras e marítimas são elevadas à
atrativos e justificam a criação de estações (resorts). Nesta tarefa, os ingleses
destacam-se e criam Brighnton. Assim como Bath e Spa, no início o balneário inglês
atrai os estratos superiores da sociedade em função das características terapêuticas e
curativas da sufocação nas gélidas águas marinhas das médias latitudes. Mas as
estações balneárias, posteriormente denominadas turísticas, diferentes das demais
estações (termais e montanhosas) tornaram-se espaços convidativos a estratos
sociais anteriormente pretendidos. (PEREIRA, 2012, p.36)

Tais situações que promoveram a consolidação do turismo deve-se, principalmente,
em outros aspectos a mudanças significativas na sociedade, com uma mundialização dos
lugares. Podemos destacar que, por exemplo, o litoral (visto como lugar de aspectos
negativos) e as montanhas (visto como lugares perigosos e até amaldiçoados) passam a ter
grande atenção criando uma nova imagem de lazer na sociedade. (CORBIN,1989).
Podemos falar então, de mudanças na mentalidade da sociedade europeia como
também no contexto mundial. O avanço da técnica e da tecnologia que teve um boom no
século XIX se institui um meio técnico-científico7 baseado principalmente nas novas formas

7

Santos (1985,1993,2004,2009) reforça o papel da “técnica” na construção da sociedade, de tal forma que, somente a partir
dela, conseguiremos compreender as reais mudanças do espaço. Porque este (espaço) só existe a partir das relações diretas
entre o homem e a natureza, e esta relação/mediação se dá pelo conjunto das técnicas ou das relações entre elas. Assim, o
autor afirma em (1994, p.44) que “A base técnica da sociedade e do espaço constitui, hoje, um dado fundamental da
explicação histórica, já que a técnica invadiu todos os aspectos da vida humana, em todos os lugares. ” Então partirmos do
ponto que, antes de tudo, é a técnica que se explica a sociedade.
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de ver o mundo. Abrem-se novos paradigmas, com novas formas de combustível, energia, a
urbanização, industrialização e litoralização8.
Evidencia-se, com isso, três eixos de mudanças e/ou características fundamentais
na/da sociedade europeia no século XIX, em que o turismo se relaciona:
a) A transformação da sociedade perante a sua mudança técnica e tecnológica, que
podemos considerar como o meio técnico e primórdios do meio técnico-científicoinformacional;

b) A fixação de uma “cadeia de serviços” relacionados ao turismo que impulsiona no
nível regional-internacional, os fluxos, bem como os agentes turísticos: agências
turísticas, a implantação de companhas aéreas e marítimas, hotéis, pousadas, etc.

c) Os processos de urbanização, industrialização ampliam-se nos países europeus,
paralelamente aos processos ainda mais avançados da produção espacial como a
metropolização, que ensaiavam os primeiros traços nas cidades de Londres, Paris
no século XIX9;

No entanto, é apenas no final do século XIX - com suas principais características
sociais aqui discutidas - que o turismo passa, finalmente, a ter um papel relevante na
produção espacial europeia mundial. Barreto (1999) e Urry (2005) ressaltam que, com estas
novas dinâmicas capitalistas mais elaboradas, o lazer organizado começa a ter uma
importante dimensão da sociedade, com a fixação das classes média e mais abastadas.
8

Este fenômeno de litoralização, ou mais diretamente falando, a valorização dos espaços litorâneos, citado por Moraes
(2005) é detalhado e discutido, epistemologicamente, por Dantas (2002, 2008, 2009, 2010, 2013) quanto às mudanças de
mentalidade da sociedade – notadamente europeia – sobre os espaços litorâneos, justificando os maiores fluxos turísticos
relacionados às cidades litorâneas, com balneários e praias. Pereira (2012,2014) também colabora quanto à compreensão
dos fenômenos de lazer do litoral no que se refere a “vilegiatura” no Nordeste brasileiro, um fenômeno que tem relevância
na produção espacial desta região e que comumente é ignorado pela maioria das análises realizadas, ao ser “simplificado”
pelas termologias “domicílios de uso ocasional” e/ou veraneio. Outros tipos de conceitos como “turismo residencial” parte
de outras teorias para a explicação da vilegiatura. Em nosso caso, abordamos que o turismo – precisamente o litorâneo –
apresenta-se como principal forma de lazer no Nordeste brasileiro, atrelado à vilegiatura marítima nos usos paralelos e que
possuem características convergentes ao turismo quanto ao uso de imóveis. Nesse caso temos Silva (2011) que aborda o
“imobiliário-turístico” e explica a junção das práticas de lazer perante à concentração/construção de empreendimentos,
relacionando tanto o “lado imobiliário” como a “forma turística” de se especializar.
9

Indica Cunningham (2010) ainda no final do século XIX, existiam cidades com tanta importância no contexto
regional/mundial, que o conceito até então discutido pela Arquitetura, Urbanismo, Sociologia e a própria Geografia não
davam conta das dinâmicas ali existentes. Nestas cidades, as relações sociais eram cada vez mais mecanizadas, sendo
consideradas por alguns autores, como “não-lugares com crescimento econômico/espacial cada vez mais acentuado pela
concentração de investimentos e serviços (tantos do Poder Público como da iniciativa privada).
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Presume-se então, que as primeiras dinâmicas turísticas (oriundas particularmente
das lógicas capitalistas do século XIX) relacionam-se com práticas turísticas vinculadas aos
aspectos regionais no continente europeu. Tal contexto é reforçado por Mesplier &
Duraffour (2000) que ainda no século XVIII e no final de XIX, declaram que a Espanha já
tinha sido “caracterizada” através das descrições físicas e humanas – especificamente
iniciadas pela Companhia de Jesus - com o intuito de particularizar fluxos relacionados ao
turismo.
Através deste alicerçamento da produção espacial – a partir da industrialização –
temos também a diferenciação socioespacial, que Haesbaert (1999) aponta como formadora
de uma acumulação de capital em que os países primazes dominam os aspectos de
diferenciação socioespacial, promovendo com isso, novas formas capitalistas.
É exatamente neste mote que o turismo se apresenta como um importante vetor de
análise da produção espacial. Por conseguinte, o turismo per si não regionaliza, nem
urbaniza, mas se insere na produção espacial que não é apenas fruto da divisão estrutural do
sistema capitalista, mas apresenta-se como um conceito que amplifica os conflitos internos e
locais da área, e que a partir de elementos específicos pode apesentar também a construção
regional, mesmo que seja relacionado ao contexto global. (HAESBAERT, 2013)
O que colocamos aqui, é que o turismo promoveu uma paralela – ou para ser mais
exato, uma específica vinculação à região e a regionalização – do continente europeu pelas
suas características sociais e econômicas (influenciada pelas dinâmicas do sistema
capitalista); ao mesmo tempo em que se tinha espaços urbanizados/industrializados se
produzia espaços rurais e também espaços urbanizados a partir da prática de lazer vindos
para atender à uma recente demanda da nova sociedade capitalista10 que se formava.
Com as mudanças decorridas no final do século XIX e começo do século XX, o
próprio Vidal de La Blache esclarece que as regiões naturais são insuficientes para
compreender a realidade que se formava. “Quando se trata de região, não é necessário
10

De acordo com Rojas (2010) a nova “sociedade capitalista” – típica do início do século XX – resultante exclusivamente
das novas dinâmicas capitalistas, como a industrialização e urbanização, acarretou uma acumulação de capital industrial e
capital financeiro nos países mais desenvolvidos. As Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945) além dos conflitos sobre
o continente africano (1880-1890) promoveram “reflexões” das principais formas da sociedade capitalista, cada vez mais
urbana, industrial e concentrada em “locais” de áreas menores – leiam-se cidades. E juntamente a isso, forma-se uma
sociedade cada vez mais dinâmica – rompendo de vez com os laços religiosos e morais dos séculos passados – atrelado à
uma mundialização, considerado o “embrião” do processo que atualmente, se intitula “globalização”
(DELACAMPAGNE,1995)
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procurar os limites. É necessário conceber a região como uma espécie de auréola que se
estende sem limites bem determinados, que circunda e que avança” (LA BLACHE, 1917,
p.104)
O autor vai mais além, manifestando o que a região significaria no século XX,
especialmente, quanto ao papel que desempenhava na sociedade capitalista:

Nas condições econômicas do mundo atual, esse papel se precisa e se define. Não
é mais o número de habitantes, menos ainda o de funcionários e tampouco
qualquer forma de trabalho, indistintamente, o que constitui esse tipo de “cidade
regional”. (...). Ela representa, assim uma dessas modalidades de ordem superior
que servem como intermediárias entre a área que elas fazem prosperar e os
mercados externos. Esse papel exige um conjunto de condições geográficas, e
mesmo históricas, que só se encontram reunidas em determinados pontos (LA
BLACHE, 2012, p.265)

Compreendemos, portanto, que ao mesmo tempo em que o espaço se modifica ante
as suas dimensões - como podemos enfatizar a regionalização – também se adapta às
sociedades. Desta forma, o autor salienta que a região passa a ser uma área tão complexa que
é necessário a análise de aspectos urbanos para depreendermos a realidade que é
materializada principalmente na cidade11.
Iremos então, examinar o turismo a partir de suas dinâmicas socioespaciais frente a
vinculação do planejamento espacial-turístico. Parte-se então de que os embriões do turismo
moderno atual – mais avançado ainda nos últimos anos do século XX – localizam-se no
período final do século XIX e início do século XX.
As primeiras formas socioespaciais do turismo no século XIX e XX, é considerado
para nós, em duas etapas: a primeira, com os lugares naturais, que constituíam uma relação
direta com os elementos naturais (litoral, praia, mar, montanha, entre outros) e a segunda,
com os lugares urbanos que organizam os pontos que tem relação direta com os elementos
urbanos/sociais/históricos, em que se enfatizava, desde já, o papel das cidades no turismo.
11

Temos aqui outros conceitos importantes sobre esta questão. Cidade regional é um termo/definição principalmente
difundido pelo filósofo Patrick Geddes, que “introduziu” o conceito de região no planejamento urbano. Neste quesito,
podemos entender que a “cidade” passa a ser o “mote” da região, que em tempos pretéritos, a “cidade” seria o resultado
direto da região. Considerado o “pai” do planejamento regional, outros termos como “conturbação”, “megalópole” são
atribuídos a seus estudos. Longe de esgotar o assunto sobre região e metrópole, outro termo também utilizado é ‘cidaderegião” abordado por Lencioni (2005, p.71) que conceitua como “a determinação histórica da sociedade contemporânea,
porque se coloca como condição, meio e produto fundamental para a reprodução social dos dias atuais”. Desta forma, a
geógrafa aponta que a ‘cidade’ constrói sua “região” considerando a relevância/hierarquia na produção espacial, de forma
fragmentada, porém, articulada. Para ela, a ‘cidade-região” também se vincula à lógica de “metropolização do espaço” que
será uma das ideias principais de nossa análise espacial.
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Percebemos que a vinculação do turismo à Europa antecede os séculos XIX-XX, e
que se inicia ainda, nos séculos XVI-XVIII em um processo lento, motivado, em especial,
pelas elites europeias, já que
Na Europa do século XVI, alguns países destacaram-se sobremaneira nas viagens.
Os ingleses, por exemplo, andavam pelas regiões menos íngremes da França,
Alemanha, Itália e Holanda. Os alemães dirigiam-se em sua maioria para a costa
do Mediterrâneo. Observa-se que a diversão ainda não era a motivação
fundamental, mas sim a aventura. Destarte, era necessário que o professor ou tutor
falasse a língua do país visitado e já o conhecesse para que pudesse tecer alguns
comentários e explicar os costumes do povo (BADARÓ, 2006, p.7)

Então, compreender a turistificação dos lugares é entender a produção espacial do
continente europeu e com isto, dialogar com a ampliação do turismo em contexto regionalcontinental e basicamente às suas dinâmicas ampliadoras no contexto mundial. O
entendimento do turismo mundial e/ou globalizado parte desta “diversificação turística”
europeia.
Dantas (2006), ao falar de turismo e litoralização, parte da interpretação de que
estes dois processos se originam na Europa e são ampliados para o contexto mundial, e que
os países considerados menos desenvolvidos passam a absorver tais práticas –
particularmente nas maiores cidades, reforçando o papel do turismo no contexto mundial.
E nesse quesito, tanto o turismo como a valorização litorânea surgem,
destacadamente, a partir de três países europeus: Inglaterra (com os balneários em muitas
cidades), França (com a litoralização12 e a Belle Époque) e com a Espanha (influência do
Mar Mediterrâneo e das cidades marítimas). Firma-se, portanto, a influência (in) direta do
turismo na diversificação e sua inserção nos setores econômicos do continente europeu.
No mapa 2, podemos visualizar parte da expansão turística que aconteceu no
continente europeu, principalmente a partir da estabilidade da divisão territorial econômica,
além da diversificação dos lugares. Os aspectos turísticos, a partir das características

12

Vários conceitos de “litoralização” são discutidos a ponto de entender um processo relevante na produção espacial
devido às relações com este “espaço específico”. Dantas (2004,2006,2009) é um autor de referência sobre litoralização e
maritimidade para a compreensão dos fenômenos urbanos de níveis mundiais a partir da relação entre o mar, litoral e
urbanização. Moraes (2005) também discute tal fenômeno a partir da análise da relação da zona costeira com o
desenvolvimento do Brasil. Zdruli (2008) agrega alguns significados a partir da litoralização, já que litoral vem do italiano
litorale que significa: frente ao mar, zona entre marés, entre outros. Temos outros termos, como o francês littoralisation
que significa “desenvolvimento costeiro”. Assim, podemos em termos simples, definir como um processo de concentração
e diversificação de fluxos e fixos urbanos ligados à economia nestas áreas [litorâneas] como a sua desenvoltura urbana e
ligada à sociedade capitalista, que em determinados períodos temporais, tiveram diferenciações quanto às atividades, como
as concentrações, características, entre outras.
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naturais, acentuaram as diferenciações socioespaciais já existentes no continente, e em vista
disso, se torna a base para a consolidação/desenvolvimento da prática no contexto europeu.

Mapa 2 – Principais lugares turísticos no continente europeu (anos 1800-1900)
Fonte: Adaptado pelo autor
Baseado em dados de Urry (2006), Pearce (2000), Boyer (1996,1998,2006), Mesplier & Duraffour (2000)

Podemos observar no mapa, quatro principais áreas europeias turísticas, iniciadas
por volta dos anos de 1700 e cimentadas ainda no século XIX e XX:
a) A principal área denominada turística da Europa localiza-se na Inglaterra,
principalmente vinculado à ocupação litorânea, com balneários, praias e
empreendimentos voltados ao turismo. Os fluxos eram relevantes devido à
massificação do turismo e pela considerável classe média com poder aquisitivo
para viagens e lazer, a partir do século XIX (URRY,2006).

b) De forma não menos importante, a Espanha, Alemanha e França apresentam
fluxos expressivos centralizados pela estrada de ferro que ligava rotas dentro do
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próprio país e de outros fronteiriços. As montanhas – notadamente os Alpes
Franceses – e as praias próximas ao Mar Mediterrâneo são destaques turísticos;

c) A Suíça, com os Alpes Suíços e seu ponto culminante - Dufour de até 4.634 m de
altitude - e Mônaco, apresentam-se como uma importante área turística que
consolida um tipo de turismo de montanhas. Anexam-se a essa área, clubes e
milhares de turistas oriundos da Inglaterra que a visitam, influenciados
notadamente pelo discurso romancista da época, em que alguns autores intitulam
a modalidade de “paisagismo13” (TRIGO, 2009);

d).De forma secundária, talvez motivada pela hegemonia industrial do Reino Unido e
França, a região formada pela Itália, Grécia, República Tcheca e demais países no
entorno também apresentam fluxos turísticos menos intensos relacionados às
praias e à visitação de lugares históricos. (BOYER, 2001). Algumas cidades
localizadas na Inglaterra são destaques como Brighton, Portsmouth no sul do país;
na França as cidades de Monte Carlo, Toulon e Marseille; e na Suíça as
localidades de Oberland e Zermatt (URRY, 2001).

Temos então, uma urbanização – notadamente litorânea – em que o turismo possui
um papel importante na Europa, produzindo mudanças significativas nos aspectos
econômicos, sociais, culturais, e essencialmente espaciais. Algumas áreas específicas dos
países – antes vinculadas normalmente à agropecuária e/ou indústria – passam a ser
associadas aos espaços urbanizados ou mais precisamente ao modo de vida urbano14.

13

O termo “paisagismo” é relevante na Europa no século XIX. Para Maxiliano (2004, p.85) o paisagismo seria a
intervenção humana para organizar a natureza, também conhecida como “arte dos jardins”. Esta atividade consistia
principalmente em uma representação gráfica da paisagem, que significava uma “certa visão paisagística do ambiente
humano”. A concepção ocidental de paisagem foi formulada na Europa, mas também teve influências recebidas das
experiências que povos do Mediterrâneo, Oriente Médio e Extremo Oriente tiveram com seu próprio ambiente. Percebemos
aqui, a ligação direta da paisagem com o romantismo e como o conceito de “paisagem” inseriu-se no âmbito geográfico.
Humboldt propôs uma ligação direta da fisionomia e dos aspectos vegetacionais, conforme a variabilidade dos solos e
características vegetais. Maxiliano (2004, p.86) destaca que: “Em suas análises, Humboldt partiu da observação da
vegetação para caracterizar um espaço e das diferenças paisagísticas da vegetação para aplicar o método ao mesmo tempo
explicativo e comparativo. Em fins do século XIX, Ratzel influenciou o conhecimento das paisagens, com sua linha de
pensamento sobre as relações causais existentes na natureza. Percebemos aqui que pela influência de Humboldt e Ritter (e
as visões hegemonicamente naturais) a Geografia do Turismo inicia-se com os estudos da paisagem e da região natural
(vinculada à turística) e posteriormente, com os aspectos de fluxos demográficos e estatísticos.
14

Podemos aqui enfatizar que o “modo de vida urbano” teria a “cidade” como materialidade, mas parafraseando Lefevbre
(2001) podemos enfocar que este modo de vida urbano vai além da cidade; ele se apresenta como uma “ideologia do
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Com essa produção espacial aliada ao turismo que chegou a Europa, as atividades
turísticas despontavam na Inglaterra (conforme o mapa 2 aponta) por causa da concentração
industrial que a consolidara, e principalmente pelas classes mais abastadas do país. Por outro
lado, Espanha, Itália e Portugal passavam por dinâmicas turísticas relacionadas à
proximidade do Mar Mediterrâneo.
E assim, os séculos XVII, XVIII e XIX passam por uma aproximação do turismo na
Europa paralela à regionalização industrial que inicia na Inglaterra e alcança outros países
no decorrer do desenvolvimento técnico e tecnológico. No século XX passamos por outros
processos do sistema capitalista que transforma/modifica os rumos do turismo e
consequentemente, os olhares dos turistas (URRY,2001).
Fundamentalmente, após o período de1950, o turismo aparece como uma
importante atividade e prática econômica ligada ao lazer na Europa, motivado, entre outros
fatores, pela facilidade de comunicação, deslocamento, e a adaptação do trabalho às novas
formas de lazer. Em suma, as atividades turísticas apresentam-se como uma forma de lazer
mais difundida e organizada.
Temos aqui novas dinâmicas socioespaciais sobre o turismo, espaço e urbanização.
O turismo apresenta-se como um vetor de urbanização além de sua importância econômica.
Mas com esta característica socioespacial, o turista relaciona-se, antes de tudo, à esta nova
sociedade como define Foucault (2002) como “um novo “sujeito”, e para Elias (1994) como
um “novo indivíduo” social.
Diante deste novo indivíduo, pode-se expressar à relevância do turismo em sua
própria consciência. Urry (1996) propõe o olhar do turista em suas análises sobre o turismo
na Inglaterra e Europa. Boyer (2003) enfatiza que este olhar ou consciência turística é
resultado destas novas perspectivas sociais pautadas pela urbanização, turistificação dos
lugares e a capacidade de ser um indivíduo globalizado discutido por Bauman (2001).
Krippendorf (2009) é veemente quanto à relevância do turismo na sociedade moderna, pois:

urbanismo”. Os aspectos mentais e sociais coadunam numa “ideologia urbana” que formula todos os problemas da
sociedade em questões de espaço e transpõe para termos espaciais tudo que provém da história, da consciência. Em suma,
“o modo de vida urbano” caracteriza-se por uma nova forma de viver, onde se baseiam as lógicas reprodutivas do espaço
na sociedade capitalista, com novas tecnologias, novas técnicas, novas formas de comunicação, e assim, os
comportamentos, as éticas e principalmente a “forma externa e interna do indivíduo” que se assemelha à esta urbanidade
que se consolida. (CARLOS,1999)
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O ser humano não nasceu turista, mas dotado de uma curiosidade e de um
sentimento um tanto nostálgico quanto aos países longínquos que gostaria de
conhecer (...). Mas o que impulsiona milhares de pessoas hoje em dia para longe
de suas casas não é mais a necessidade inata de viajar. (...). Nos nossos dias, a
necessidade de viajar é, sobretudo criada pela sociedade e marcada pelo cotidiano.
As pessoas viajam porque não se sentem mais à vontade onde se encontram, seja
nos locais de trabalho ou onde moram. (...) O trabalho é cada vez mais
mecanizado, compartimentado e determinado fora da esfera de sua vontade (...).
Elas geram o estresse, o esgotamento físico e psíquico, o vazio interior e o tédio
(...). Com efeito, viajamos para viver, para sobreviver (KRIPPRENDORF, 2009
p.10-11)

Consideramos aqui, em concordância com o autor, uma nova dimensão do
indivíduo defronte às novas formas da sociedade, uma mudança no decorrer do século XX
frente a vinculação do turismo à produção espacial-regional. Antes percebido
exclusivamente na imitação das classes mais ricas que já usufruíam do lazer – notadamente
litorâneo através da vilegiatura e do turismo – os anos 1900 marcam o início de adaptação
do turismo ao cotidiano dos indivíduos. (KRIPPENDORF, 2009)
Este novo indivíduo ou digamos, indivíduo que possui um olhar de turista
conforme Urry (2006) confirma, passa a ver o espaço de forma diferente, relacionado a
noções turísticas. Os espaços adquirem características simbólicas (e materiais ao mesmo
tempo) advindas do turismo, só que estas, com dinâmicas mais ampliadas da sociedade
moderna.
Tal característica é o que coloca o turismo como um vetor de desenvolvimento não
somente do continente europeu, mas nos demais países do mundo. Compreender o mundo
hoje, é conhecer lugares diferentes, mas conectados. A possível globalização traz a relação
entre características similares em todo o mundo – especialmente urbanas – e ao mesmo
tempo, diferenciadas que denotam os lugares e as regiões. (SANTOS, 2006).
A produção espacial e as influências das novas formas sociais do trabalho inspiram
o turismo diante da sociedade. Temos, concomitantemente, a produção espacial motivada
pela economia e pelo lazer. Na verdade, o lazer se insere na economia de uma forma direta
e/indireta para a maioria dos indivíduos. Tanto que Dantas (2004, p.64) lembra que “a
transformação de uma atividade de caráter elitista e sua generalização é crescente com o
turismo de massa”.
Esse turismo de massa que se alicerça em nível internacional apenas nos anos 1950
(momento pós-guerra) já inicia seus primeiros passos ainda nos anos 1900, com o advento
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de técnicas e tecnologias de transporte e ampliação de empreendimentos em vários lugares
na Europa e no mundo. Boyer (1996) aponta que “além da vinculação dos símbolos de
status que o turismo possuí, viajar era uma forma de vida claramente urbana”.
Em outras palavras, o turismo de massa, típico do período pós-guerra deixa de ser
um hábito da elite passando a ser uma importante prática com discursos regionalistasmundiais que abrangem considerável área mundial devido à flexibilização e inserção dos
setores econômicos envolvidos e a ampliação do tempo de “não-trabalho” vinculado ao
lazer. (LUCHIARI,2006).
Luchiari (2000) destaca que o turismo se tornou multíplice, principalmente nas
últimas décadas, devido à complexidade do urbano e metropolitano. Pois com características
sociais, culturais e econômicas, ele teria fundamental impacto na vida das pessoas através da
urbanização turística15. Ressalta os efeitos relevantes da prática diante da produção espacial
e seus novos significados, já que
O turismo pode reproduzir a natureza, a cultura e a autenticidade de práticas
sociais. Mas o que dá sentido ao consumo destes simulacros é a subjetividade do
indivíduo e dos grupos sociais que passam a valorizar a própria reprodução. Não é
assim que a Disney conquista a cada ano legiões de consumidores frenéticos e
vorazes? Não é isso que ocorre com a reprodução de parques temáticos?
(LUCHIARI, 2000, p.4)

Desta forma, podemos assegurar que este turismo da sociedade moderna do século
XX possui representações mais complexas, basicamente no que tange às novas técnicas e
tecnologias propostas para os espaços, destacando a engenharia e arquitetura dos lugares.
Deste modo, ele representa/reflete esta nova visão de mundo que a própria sociedade
constrói em sua produção espacial continua. (SANTOS, 2006).
Defronte está emergente representação do mundo, podemos destacar que nas
primeiras décadas do século XX, várias invenções técnicas como o carro, o telégrafo e o
15

Segundo a autora, baseado principalmente no texto de Patrick Mullins (1991, este processo de “urbanização turística”
colocaria as cidades no mercado de paisagens naturais e artificiais. Algumas cidades chegam a redefinir toda sua vida
econômica em função do desenvolvimento turístico, reorganizando-se para produzir paisagens atrativas para o consumo e
para o lazer. A cidade é definitivamente “turística” por seus investimentos produzidos prioritariamente pela iniciativa
privada. Aqui, o Estado (e suas esferas) não possui interferência direta e/ou indireta sobre o planejamento turístico. Em
comparação com o Brasil, a “urbanização turística” não teria sentido direto, pois o Estado tem uma relevância no
planejamento turístico e ações resultantes. Ou seja, se a “urbanização turística” é diretamente relacionada à hegemonia da
iniciativa privada e da “independência” do sistema turístico sem regulações específicas do Estado, o Brasil tem condições
menos favoráveis, já que apesar de tais fluxos internacionais serem realizados, o Estado tem um papel centralizador das
principais ações relacionadas ao turismo, talvez pela proximidade deste aos grandes grupos empresariais que dominam a
economia dos Estados nordestinos. (BENEVIDES,1998)
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telefone; a expansão da rede de rodovias e ferrovias e o desenvolvimento industrial dos
Estados Unidos trouxeram consigo novos conceitos de vida e uma maior liberalização das
sociedades. (FRATUCCI, 2008)
Dessa maneira, se a atividade turística possuía um caráter econômico cada vez mais
avançado e relacional, gerando recursos de até 54% das receitas italianas e 49% das receitas
francesas, não poderia apenas ser controlada pela iniciativa privada ou de forma alternativa
e/ou espontânea. O papel do Estado firmou-se ainda mais no século XX para a difusão e
desenvolvimento do papel turístico na produção espacial/regionalista. (PANOSSO NETO,
2013).
Ante a esta fase do turismo, notadamente ampliada após o período do pós-guerra,
marcada por sua consolidação no cenário mundial e regional, Pereira (2014) observa que “a
sociedade moderna acelera os fluxos em suas ações” – principalmente urbanas,
características destes últimos anos:
A fragmentação do tempo social associada à modernidade impôs teórica e
praticamente à distinção entre a viagem e a estadia (...) A diversificação
tecnológica dos meios de comunicação e de transporte, além de possibilitar o
número de viagens através da aceleração da velocidade, colaborou para ampliar o
número de lugares para a disposição para a antítese da viagem: a fixação, a estadia
(...)Mesmo no lugar de destino da viagem, o turista reproduz o modelo da
circulação, sendo a permanência igual à monotonia, por isso organizam-se
passeios, percursos, entre outros (PEREIRA, 2014, p.42-43)

Á presença destas viagens e estadias cada vez mais frequentes entre diversas classes
sociais, o turismo de massa abordado por Boyer (2003), Urry (2006) e Krippendorf (2009)
concretiza-se como um fenômeno cada vez mais complexo, multifacetado e que influencia
as dinâmicas socioespaciais em contextos mundiais. De certa forma, a ciência – em especial
a geográfica – apenas irá estudar a fundo o turismo quando este, apresentar características
cada vez mais mundiais, e nas três últimas décadas do século XX, com dimensões cada vez
mais articuladas ao contexto global, regional e local.
No que se refere às transformações do turismo à produção espacial, a Geografia –
ou a intitulada Geografia do Turismo – inicia ainda no século XX, os primeiros estudos
relacionados às estas dinâmicas resultantes. Sendo que
Um dos primeiros autores a se preocupar com esse estudo foi o austríaco Hermann
von Schullern zu Schattenhofen que, em 1911, publicou a obra “Turismo e
Economia Nacional”. Em 1929, foi instalado na Faculdade de Economia da

54

Universidade de Berlim o Centro de Pesquisas Turísticas, cuja produção teórica
passou a ser denominada como corpo de doutrina da Escola de Berlim. Entre os
autores daquela Escola podemos destacar Robert Glücksmann, Wille Benscheidt,
Schrwink, Bormann, dentre outros. Apesar de seus conceitos limitados aos
aspectos econômicos do fenômeno turístico, a Escola de Berlim pode ser
considerada o ponto de partida para os estudos que contribuíram para a formatação
do referencial que hoje estrutura a teoria do turismo. (FRATUCCI, 2008, p.25)

Baseados primeiramente em modelos regionais e/ou estatísticos, a Geografia do
Turismo buscou inicialmente compreender o turismo principalmente a partir dos seus fixos e
fluxos – sem uma relação direta com a produção espacial ou seus impactos resultantes como
a regionalização, empregos, urbanização, entre outros – entre países com perfis dos turistas.
Desta forma, diante de sua complexidade atual e a sua forma já mundializadora nas
décadas finais do século XX, Hiernaux-Nicolas (2008) propõe que “a visão do geógrafo vá
além da ideia de turismo, constatando a materialidade como sua imaterialidade”, uma vez
que
Otra dimensión importante del girocultural es que reduce progresivamente la
fuerteimposición de la dualidad naturaleza-culturapropio del pensamiento de la
Ilustración, lo queha permitido una nueva mirada hacia el mundonatural, tanto
como paisaje como mundo vivo (...)Por otra parte, el enfoque cultural a
lageografía del turismo, elimina de tajo la preeminencia de las “estructuras” del
turismo, como se ha valorizado en los estudios sistémicos. El geógrafo se enfrenta
entonces a la necesidadde reconstruir las prácticas de los actores sobrediversos
espacios, para entender esta particular articulación (HIERNAUX-NICOLAS,
2008, p.181).

Com os novos fluxos, o turismo difunde-se em praticamente todos os continentes,
impulsionado pela facilidade dos fluxos e dos discursos governamentais. Compreendido, de
modo primeiro, apenas na Europa a prática passa a ter uma relevância no contexto mundial.
Por isso, as escalas espaciais passam a ser imprescindíveis para o entendimento da realidade.
Na Geografia do turismo considera-se a citada dinâmica como representativa da
realidade vivenciada nos países em via do desenvolvimento. Essa abordagem da
Geografia recorre a uma análise quantitativa, construindo um quadro a não
estimar, como deveria os fluxos de ordem secundária, principalmente o conjunto
de países possuidores de um mercado relativamente forte, em que a elite local e até
a classe média se deleitam como turistas. (DANTAS, 2010, p.18)

Para Santos (2003), entender os fixos e fluxos é “compreender o espaço e as
dinâmicas turísticas que se materializam nele”. Pearce (2003) propõe em seu livro Geografia
do Turismo: fluxos e regiões no mercado de viagens, diversos tipos de modelos formulados
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por algumas escolas geográficas sobre o turismo ainda no início dos anos 1930, e que
transita pela intitulada Escola norte-americana de Chicago.
Mas frente a esta denominada Geografia do Turismo, rompemos com as análises
basicamente modeladoras da realidade, e seguindo Dantas (2010), propomos uma
averiguação do turismo a partir da ótica metropolitana com os estudos da maritimidade e
litoralização, típicos fenômenos presentes nos países em desenvolvimento ainda no século
XX.
Com isto, a compreensão do turismo insere-se na ótica da urbanização e
metropolização relacionada à percepção da amplitude internacional que obteve a atividade.
Por isso, o turismo no Nordeste brasileiro que resulta – diretamente e indiretamente – das
dinâmicas socioespaciais anteriores no continente europeu, acompanha essa produção
espacial embasada nas teias de relações entre os diversos agentes espaciais de níveis
internacionais, continentais, regionais e locais (MASSEY, 2009).
2.2. O turismo e os espaços metropolitanos: a recente dinâmica espacial mundial
Falar sobre turismo é uma tarefa árdua, seja pela multiplicidade de vertentes nas
mais variadas ciências, seja pela “quantificação ou qualificação” dos fluxos decorrentes. Ou
seja, pela forma de vê-lo como um fenômeno16 ou como já discorremos até aqui, como uma
atividade econômica com ações direcionadas à recreação e ao lazer. Ele se apresenta num
cenário global-local, com dimensões diversas, e principalmente, com várias regiões e
espaços distintos que de certa forma, são homogeneizados pelo discurso e consolidação
turística. Partirmos da premissa que o turismo se vinculou, nas últimas três décadas,
particularmente aos fluxos metropolitanos, seja pela emissão e/ou captação de turistas, seja
pelos agentes turísticos envolvidos.

16

Fenômeno é um termo que vem do latim “phaenomenon” e do grego “phainomenon” que significa: “o que é visto, o que
surge aos olhos”, ou “aparecer à luz”. Tal vocábulo é conceituado como princípio filosófico frente à Fenomenologia,
principalmente dirigida pelo matemático e filósofo Edmund Husserll. Tal sentido do “fenômeno” é considerado como “não
somente o que aparece ou se manifesta ao homem em condições particulares, mas aquilo que aparece ou manifesta em si
mesmo, como é em si, sua essência” (ABRAGNANO, 1999, p.437). Ao abrangermos a fenomenologia no turismo,
podemos destacar que está vertente enxerga o “turismo como um fenômeno” abarcando várias ciências sociais, onde se
destaca a Filosofia, Antropologia, História, entre outras, que procura construir teorias mais sólidas sobre o turismo. Temos
como destaque nesta vertente os autores Panosso Neto (2011), Molina (2009), que veem o turismo como “fenômeno”. A
Geografia – notadamente a intitulada “do Turismo” – também inclui tais questionamentos, mas pela sua base
majoritariamente quantitativa, procura ainda associar a ideia da “materialidade” quanto ao entendimento dos impactos de
tal atividade. (PEARCE,2003).
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Esta dimensão metropolitana iniciou-se, pioneiramente, na Inglaterra ainda no
século XIX com o desenvolvimento industrial e petroquímico, chegando, posteriormente, ao
âmbito financeiro. A metropolização influenciou muitos países, como a produção espacial
do espaço norte-americano, que também por ser um dos líderes da segunda revolução
industrial, presenciou suas cidades tornarem-se “metrópoles” onde se destaca New York,
designada de Big Apple. Posteriormente, outras localidades como São Paulo, Buenos Aires,
Pequim, entre outras, também seguiram a mesma direção (HARVEY,2004).
A metrópole17 como produto espacial que se põe ao avanço dos sistemas técnicos e
tecnológicos do sistema capitalista que se ampliou principalmente em meados do século XX,
influenciava a nova forma de (re) produção espacial inspirada pela urbanização,
industrialização, e principalmente,
Observa-se que as mudanças nos elementos que são colocados como fundamentais
ao poder metropolitano, seguem percursos do desenvolvimento do próprio sistema
capitalista. Se no final do século XIX e princípio do XX, o destaque era o
comércio regional e o sistema bancário/financeiro, isso remete a dois aspectos
importantes: tanto nos EUA como na Inglaterra, estava em curso o avanço do
capitalismo financeiro, do qual a produção é elemento crucial. E as estruturas
destes sistemas localizavam-se na metrópole, bem como aquela do comércio
regional a partir do qual realizava - se amplo processo de distribuição de
mercadorias. (...). Em outros termos, no período referido acima, a metrópole
funcionalmente considerada, era lócus do poder via comércio regional, produção
industrial, sistema bancário e comunicação, além dos elementos políticos e
culturais. A partir dos anos de 1950, em linhas gerais, ocorreram alterações nos
elementos do poder metropolitano (...) dominando a economia com sedes nas
metrópoles por causa das economias externas, facilidades de contatos inter
organizacionais, disponibilidade de serviços comerciais, consultorias diversas,
informação e acessibilidade. (FRESCA, 2011, p.41)

Em outros termos, a metrópole concentrava o poder em suas mais variadas escalas
econômicas, espaciais e sociais. Santos (2006 p.101) ao destacar que “(...) o tempo que está
em todos os lugares é o tempo da metrópole” refere-se à hierarquia e a intitulada
17
O conceito de “metrópole” nasce com o de “cidade-mãe”, do século XIX, pelos significados que tentam explicar as várias
mudanças ocorridas por conta das novas técnicas e tecnologias. Inúmeros cientistas da época questionam a relação urbanometropolitana: se é complementar ou se é concorrente. Assim, trocam-se os laços de significados metropolitanos de
quantitativos para qualitativos (FRESCA,2011). No que tange aos conceitos pioneiros de “metrópole” Santos (2009)
salienta que essas mudanças abruptas na sociedade (leia-se contexto de metropolização) tornaram as definições de
“cidade”, “metrópole”, entre outras, conceitos geográficos insuficientes para as novas dinâmicas. Assim, propõe que os
geógrafos consigam avançar para reconceituar, reconstruir novos conceitos, principalmente os de metrópole. Outros
aspectos relevantes são as estruturas urbanas, as intraurbanas, em que se analisa o comportamento da metrópole na
produção de seu próprio tecido, ou seja, a análise intra metropolitana. Na condição de nó de várias articulações
socioespaciais, a metrópole reflete, concomitantemente, “dispersão, agregação e segregação”, sendo contraditória por
natureza (LEFEBVRE, 1999) Araújo (2012, p.52) ao abordar o espaço metropolitano de Fortaleza destaca também que
“Assim, a metrópole é híbrida porque o espaço é híbrido”. Por mais que as dinâmicas metropolitanas sejam relevantes na
atualidade, a sua (i) materialidade é relacionada com o espaço, com simultaneidades dinâmicas, constantemente
modificadas pelas novas relações geradas pelas multiplicidades de agentes e ações (MASSEY, 2009).
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onipresença da metrópole quanto à disposição dos lugares e sua relevância nos contextos
econômicos e sociais. Em outros termos, a metropolização tornou-se uma importante
dimensão espacial do último quartel do século XX.
No que se indica dos fluxos turísticos metropolitanos, ampliam-se, prioritariamente
nos anos 1950 (pós-guerra), as cidades e metrópoles com maior desenvoltura econômica que
detinham uma maior concentração – e hoje ainda existe tal centralização – da maioria dos
turistas. Dados da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2011) revelam que o número de
turistas em 1950, era de menos de 2 milhões, acumulando 25 milhões em toda década, e
chegando à mais de um bilhão de pessoas em 2013.
O que vemos é a massificação do turismo que inseriu novos destinos, notadamente
nos países menos desenvolvidos, como os países da América do Sul, Central e Ásia. Temos
aqui uma nova lógica de fluxos e fixos do turismo perante países emissores, como aos países
receptores – atrelados à relevância das metrópoles e regiões. (DANTAS, 2012).
Para Rejowski (2002) “o número de empreendimentos voltados ao turismo
aumentaram exponencialmente em todos os países, mas inicia-se nos anos 1960-70, um
período em que os países menos desenvolvidos recebem investimentos – tantos do Poder
Público como da iniciativa privada – em vários projetos de grande escala”; um dos que
podemos destacar é a localidade de Cancun, construída no final dos anos 1960 e início dos
anos 1970, especialmente para o turismo, conforme aponta Boullon (2002), um dos autores
do Planejamento Turístico.
O planejamento espacial do turismo tornou-se uma essencial forma de crescimento
econômico ainda nos anos de 1960, principalmente na América Latina e em países
subdesenvolvidos. Boullon (2002) justifica a localidade de Cancun “pela necessidade de
atrair recursos financeiros para o México”. Tal conduta de abertura mundial é comprovado
pelos fluxos internacionais.
É a partir dos anos 1950-1960 que a esfera governamental captura o turismo para o
planejamento espacial. Como esta atividade é orientada para o mercado, há a necessidade de
atração e articulação das organizações privadas. O Estado tem o interesse em promover o
desenvolvimento nacional e regional sendo que com isso pode fomentar políticas públicas
diretas e/ou indiretas de turismo ou provocar um ambiente propício para o desenvolvimento
da atividade (TELES, 2009).
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Tais fatores atrelam-se ao modo de vida urbano/metropolitano do século XX e
apresentam o cenário ideal para seu desenvolvimento, em uma adaptação ao cotidiano das
pessoas.
A partir de 1950 houve uma nova era cultural, na qual o lazer teve um impacto na
formação de uma moral coletiva orientada ao prazer. Na década seguinte,
inventaram os “três S” do turismo. Segundo o jornal inglês Sunday Times, viajavase em busca de sun (sol), sand (areia) e sex (sexo); o periódico ainda comparou os
“três S” ao panis et circenses (pão e circo) da Roma Antiga (BADARÓ, 2008,
p.42)

Pereira (2012) associa que “tal modo de vida urbano (ou mais diretamente, aquele
vinculado ao metropolitano) reúne o turismo e a vilegiatura (outra forma de lazer) às
demandas existentes pela sociedade”. O lazer transforma-se em uma forma ideal para o
descanso e conforto dos cidadãos urbanos no sentido que Lefebvre (2001) propõe: “que o
modo de vida urbano seja levado pelas ações dos cidadãos a outros lugares, mesmo que não
tenha em sua amplitude, a vida urbana”. Em outras palavras, o turismo associa-se à
urbanização e o modo de vida urbano porque os cidadãos são urbanos; ou conforme Urry
(2001) enfatiza o turista com seu olhar. Então ao constituírem novos lugares turísticos ou a
(re) invenção de outros, a vinculação com agentes espaciais – notadamente metropolitanos –
com fluxos cada vez mais nacionais e internacionais, o lugar turístico materializa-se num nó
de uma rede de lugares de âmbito internacional.
Desta forma, o turismo possui em sua construção conjunta com seus agentes
espaciais e turísticos, a promoção de re (invenções) e símbolos aleatórios, que faz de certa
forma, uma nova representação espacial. Boyer (1999) ao criticar o turismo face a seus
significados observa que, “os espaços privilegiados do turismo são aqueles que são
selecionados perante a própria conjuntura socioespacial que é formada em cada território”.
O turismo é um tipo de consumo diferente dos outros, pois se realiza em outro
local e não visa à satisfação de uma necessidade fundamental do homem: ele não é
um dado da Natureza ou do patrimônio histórico, pois nenhum lugar é turístico em
si, nenhum sítio merece ser visitado, como diz a literatura turística; o turismo é um
produto da evolução sociocultural. (BOYER, 1999, p.16).

Conforme o autor, o turismo e sua visão é resultado da evolução sociocultural da
civilização humana (notadamente a ocidental) que se promove sobre o espaço e
principalmente sobre as pessoas. O espaço turístico é produzido a partir das
intencionalidades realizadas, ou seja, as relações entre o sujeito [homem em suas ações] e o
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espaço, ao mesmo tempo, em que se cria uma imagem em torno deste espaço. De modo
geral, o espaço turístico é antes de tudo, formado por representações. (ARAUJO, 2010).
Barreto (2001) associa a “formação de identidades forjadas pela influência de
turistas nestes lugares, que são fictícias ou em movimento”. Os fluxos, cada vez mais
intensos, transmitidos na forma do turismo de massa – promovem mudanças profundas e
significativas em curto período temporal, podendo em tal caso, provocar impactos sociais,
produtivos e principalmente ambientais.
Podemos dizer, que o turismo do século XX associa-se aos novos comportamentos,
costumes, éticas e fundamentalmente, as novas visões sobre o espaço. A turistificação dos
lugares é nada mais nada menos que a implantação de infraestrutura para o turismo e ao
mesmo tempo, a promoção de novos fluxos e fixos urbanos e metropolitanos.
Por outro lado, Dreyfus-Signoles (2002) analisa o “espaço turístico18” ou uma
“dimensão” do espaço voltada ao turismo. Knafou (1996) também entende que são raros os
“espaços meramente turísticos”, ou seja, aqueles que apenas vivem desta atividade, sendo
estas raridades então, considerados como enclaves turísticos que são espaços que possuem a
produção espacial direta ao turismo, que a urbanização turística incentiva.
Com a emergente atividade turística – agora vinculado à urgente e crescente lógica
metropolitana – as características que esta atividade ocasiona, diretamente e/ou
indiretamente, acompanhará as principais tendências e seu emaranhado de relações que as
metrópoles e seus poderes de decisão possuirão. Em suma, o turismo associa-se diretamente
à produção espacial, que na característica atual, é ao mesmo tempo regional e metropolitana,
em meados do século XX.
Tal posição do turismo no contexto internacional mostra-se pela facilidade de seu
desenvolvimento, seja pela iniciativa privada, seja pela inserção em políticas públicas
regionais e nacionais. Seu impacto na economia é crescente, agregando outras atividades em
seu entorno, como a alimentação, artesanato, transportes, entre outros. O PIB internacional
18

Urry (2005) quando fala sobre espaço turístico, fala sobre sua “construção”: “Assim, os turistas (até que
inconscientemente) e os promotores turísticos passam gradualmente a construir bastidores, de maneira forçada e artificial.
Os “espaços turísticos” organizam-se, portanto, em torno daquilo que MacCannell denomina uma “autenticidade
encenada”. (...) MacCannell argumenta que os “pseudoacontecimentos” resultam das relações sociais do turismo, e não de
uma procura individualista do inautêntico. (URRY,2005, p.25). Desta forma, podemos considerar as “invenções turísticas”
aqueles “espaços” que possuem construções imagéticas e representativas em torno dele, podemos citar vários casos
internacionais, como a Disneylândia, vários parques aquáticos, entre outros.
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desta atividade passou de US$ 50 milhões em 1950 para US$ 1,1 trilhão em 2013
(OMT,2014). Então, o turismo apresenta-se como esta atividade econômica e prática de
lazer, em uma ambiguidade socioespacial, conforme o geógrafo Hoerner (2011, p.77)
observa

A invenção do turismo de massa está, portanto, muito ligado à necessidade de uma
atividade econômica nova e vigorosa, depois da confluência progressiva de um
certo número de condições (aumento do tempo livre, elevação dos salários,
melhoria dos transportes). (...) O turismo torna-se, assim, a principal atividade dos
lazeres. O turista tem duas origens: a do aristocrata que tem os meios e o gosto
pelas viagens, e a do explorador, que tem paixão pela descoberta. Ora, o turismo
de massa moderno está em conflito em ambos (...)

Desta forma, as ambiguidades sobre os impactos resultantes do turismo são
diversas, seja pela forma social, econômica ou espacial. Davidovich (2003) destaca que é
“nas metrópoles que a diversidade de sujeitos e de interesses se concentra, motivado pela
expansão de polarização espacial e pela abertura de vários tipos de sujeitos e classes sociais,
como estrangeiros e até mão de obra de alta qualificação”.
Pereira (2012) evidencia que a “metropolização não é um processo único e que se
constitui de variações abrangendo diversas escalas geográficas. E que a hierarquia de lugares
é motivada, principalmente, pelo poder das metrópoles e pela força de decisão à vista das
escalas regionais e continentais”. Deste modo, os turistas modernos originam-se
prioritariamente das metrópoles e das grandes aglomerações urbanas.
Estas características apontam para a adaptação do turismo às condições econômicas
e espaciais do sistema capitalista mundial. O geógrafo Hoerner no seu clássico livro
Geopolítica do Turismo aponta como o turismo reflete as condições de (in) estabilidade da
economia e conflitos geopolíticos, que segundo o próprio autor, o considera como um tipo
de indústria19 que estaria ligado à pós-modernidade.

19

Hoerner (2011) adota o turismo como “indústria” partindo do conceito de “habilidade de fazer qualquer coisa” ou
“invenção, perícia”. Aponta que o turismo tem fases semelhantes às transformações da industrialização”. Há outras
concepções, já discutidos aqui, como a “urbanização turística” que coloca o turismo como vetor de urbanização em
comparação pactual como a industrialização, que comumente é considerado como ação para a realização da urbanização.
Tal afirmação nos é insuficiente para considerar o “turismo” como um tipo de indústria. Podemos citar Panosso Neto
(2005) que afirma que a indústria possui em seu caráter a transformação de bens, e que o turismo não teria na verdade, essa
característica, mas sim “a construção de novas dinâmicas socioespaciais” ou a acumulação de dimensões no mesmo espaço.
Parafraseando Haesbaert (2008) ao definir os conceitos espaciais, principalmente o de “região”, o autor considera que a
“arte” é a forma de inventar certas coisas materiais, que poderia ter o mesmo sentido de indústria, citado por Hoerner
(2011).
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Mas este autor faz uma análise interessante sobre os impactos do turismo nas novas
geopolíticas e políticas internas e externas dos países e lugares. Existem novas formas de ver
o mundo e de relacionar-se no mundo em que, forjados pelo discurso de globalização, o
turismo torna-se uma maneira de relacionar-se no mundo em sua amplitude social e humana.
Tal cenário faz com que o turismo se adapte a essa lógica de rede de lugares
capitaneado, principalmente, pelas grandes metrópoles, já que

Uma nova dinâmica urbana tem se desenvolvido com o processo de reorganização
do capitalismo em escala mundial, envolvendo diversos pontos do planeta, através
a extensão de redes e de fluxos. (...) Mudanças têm, portanto, lugar na
espacialidade, que compreende diversas formas de concentração urbana: desde a
grande cidade a centros em conurbação, desde a metrópole à formação de extensas
manchas urbanas, que adquirem conotação regional, como cidades-região, que
contêm a metrópole e outras cidades. São áreas consideradas, em tese,
especialmente favoráveis a abertura para o mercado mundial devido a capacitação
em recursos humanos e econômicos, a disponibilidade de infraestrutura eficiente e
de equipamento técnico. A chamada cidade-região global corresponderia, assim, a
uma espacialidade específica de ajuste à lógica dominante do mercado
(DAVIDOVICH, 2003, p.136)

Então, o turismo ao mesmo tempo em que mantém a expansão internacional,
concentra nas grandes metrópoles – e/ou cidades articuladas e hierarquizadas na lógica
espacial regional e internacional – seus fixos e fluxos de origens diversas, sejam globais ou
locais. Santos (2004) aponta que “o turismo, como qualquer outra atividade econômica,
adapta-se ou simplesmente acompanha a consolidação do meio técnico científico
informacional com todas as infraestruturas e ações espaciais que solidifica os fluxos e
fixos”.
Portanto, com os aspectos metropolitanos que o turismo moderno e típico do século
XX apresenta, a atividade ganha relevância mundial conjuntamente com o planejamento
governamental. Cunha (1997) ao abordar as principais estratégias em nível mundial do
turismo, coloca o desenvolvimento planificado (vinculado à ação estatal e geralmente
concentrado em áreas metropolitanas), políticas públicas de turismo, produtos diferenciados,
o desenvolvimento sustentável e a integração da população local como as mais importantes
para manter o desenvolvimento do turismo.
Desta forma, ao apontarmos a vinculação do turismo ao planejamento
metropolitano – notadamente nos países subdesenvolvidos, a partir dos anos 1950-60 e a
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forma de (re) urbanização, e até a “gentrificação” nas cidades e metrópoles mais avançadas,
concordamos com Harvey (2005): o turismo é como uma alternativa confirmada para os
fluxos de lazer ligados às grandes áreas do espaço mundial, onde as metrópoles se
apresentam como áreas que conseguem fortalecer fluxos e fixos mundiais para a sustentação
das atividades econômicas, de forma globalizante e crescente”.
Quanto aos fluxos e fixos, temos uma tendência crescente de empreendimentos
turísticos tanto nos países desenvolvidos e em desenvolvimento conforme Pearce (2003).
Seja pela ampliação das políticas públicas relacionadas ao turismo (que em muitos casos,
chegava a financiamento dos empreendimentos) e pela abertura à iniciativa privada.
Badaró (2008) aponta que “em 1950 o número de turistas no mundo chegava a 25
milhões, dos quais, 73% estavam concentrados em apenas 5 países e 97% em 15 países,
entre estes, especialmente os europeus”. Tais fluxos indicam que o turismo parte das áreas
metropolitanas. Os principais fluxos emissores são vinculados aos espaços metropolitanos, e
em maioria, também são os fluxos receptores.
Em vista disto, o turismo dimensiona-se internacionalmente, mas as principais
metrópoles – detentoras da hegemonia econômica – enredadas aos Estados-nações mais
desenvolvidos mantém-se como os espaços “hierarquizadores” dos fluxos mundiais. Em
suma, os deslocamentos ganham abrangência internacional, mas o poder de decisão continua
nos espaços metropolitanos e econômicos de primeira ordem mundial.
Tais particularidades partem para um turismo predominantemente metropolitano
em que as principais áreas de destaque econômicas relacionam-se inicialmente às áreas mais
importantes de outros núcleos e países. Mas ao mesmo tempo em promove uma relação
espacial internacional, ele motiva a interação do turista com o olhar do próprio local, por
exemplo.
Percebemos, então, uma série de ambiguidades de significados e de características
socioespaciais do turismo, que se consolida diante do discurso internacional. Essa
internacionalização não homogeneíza os lugares, porém, ao mesmo tempo, fomenta certos
padrões esperados nestes lugares, principalmente vinculados às propriedades urbanas e da
sociedade capitalista. (URRY,2001).

63

Então, notamos aqui, com a internacionalização do turismo – sobretudo na Europa
– os locais turísticos que são comparados entre si em suas similaridades e suas divergências
socioespaciais. Inferimos, então, que o turismo possui em sua origem, à vinculação da
regionalização e metropolização. Para Lencioni (2006), os dois processos (regionalização e
metropolização) são concomitantes e paralelos produzindo dinâmicas socioespaciais mais
intensificadas.
Diante desta internacionalização e dos lugares que promove modificações
profundas na produção socioespacial (implantação de infraestrutura, como mudança de
modo de vida e comportamentos) o turismo promove contradições ainda mais significativas
na visão sobre o espaço. Do mesmo modo que ele padroniza as lógicas espaciais, diferenciaos, perante um tipo de fixidez espacial necessária para a solidificação de seus fluxos.
Percebemos aqui uma incerteza, mas também a complementaridade de regionalização e
metropolização no espaço.

Devem-se notar dois traços geográficos ou espaciais dos serviços relacionados
com o turismo. Em primeiro lugar, tais serviços devem ser fornecidos aos objetos
do olhar do turista ou, pelo menos, devem estar próximos a eles. Não podem ser
providenciados em qualquer lugar. Os serviços proporcionados aos turistas
desenvolvem-se em lugares muito particulares e não se pode transferi-los para
outro lugar. Possuem uma determinada “fixidez espacial”. Em segundo lugar, boa
parte da produção dos serviços envolve uma proximidade espacial entre os
produtores e os consumidores do serviço em questão. Isso resulta da natureza de
muitos produtos proporcionados aos turistas, tais como refeições, bebidas, uma ida
ao parque de diversões, etc. Esses serviços envolvem uma conexão
necessariamente próxima entre produtores e consumidores. (URRY, 2001, p.96)

Cruz (2006) estabelece que “o turismo tem duas características intrínsecas à
atividade que se vincula ao espaço: a) ele é antes de tudo, uma prática social; b) O espaço é
o “produto” do turismo, ou seja, o turismo produz e/ou influencia na produção espacial”.
Tais características fazem do turismo tanto uma atividade econômica como uma prática de
lazer, já que mesmo diante da supremacia de agentes de mercado e do estado, o universo do
turismo não se restringe às ações e atores hegemônicos.
Por conseguinte, o turismo produz lugares turísticos relacionados à teia de
convivência dos agentes hegemônicos (Estado, iniciativa privada, entre outros) bem como
pelas relações dos turistas, habitantes locais com o lugar per si. Ou seja, a
complementaridade da produção espacial do lugar turístico é compreender ao mesmo tempo
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tanto a sua materialidade, como sua imaterialidade (como símbolos e representações) que
são criadas pelas práticas sociais e psicológicas nos espaços referidos. (FRATUCCI, 2000)
Concordando que o turismo produz novos significados diante do espaço,
principalmente vinculados às representações metropolitanas e globalizantes, Hoerner (2011)
analisa a globalização do turismo em sua teoria sobre a temática em que propõe seis ordens
de distância espacial, em níveis internacionais a partir dos turistas franceses e os seus
olhares sobre o espaço turístico. Apresentamos aqui, a tendência dos turistas frente à
relevância do espaço perante a distância.

Figura 2 – Ordem de Distância dos visitantes europeus - 2000
FONTE: adaptado pelo autor a partir de Hoerner (2011)

Para Hoerner (2011) “o turismo consegue ao mesmo tempo promover hierarquia de
lugares quanto suscitar visões dos turistas sobre o turismo”. Em suma, as distâncias (leia-se
deslocamento no espaço geográfico) espaciais tornam-se cada vez mais longínquas em prol
do conhecimento do turista sobre os lugares, tendo assim, as chamadas seis ordens espaciais:
1ª). Relacionada a destinos turísticos mais longínquos, como outros continentes;
2ª). Pautada aos fluxos ainda no mesmo continente, mas em fronteiras e/ou países
mais extremos;
3ª). Elencada aos fluxos turísticos localizados no mesmo país, com limites de
centenas de quilômetros;
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4ª) Que se intitula “turismo de proximidade” que pode ser na mesma região, mesmo
município, ou mesma província;
5ª) A que pode ser localizada em dezenas de quilômetros, normalmente em espaços
relacionados à mesma cidade, como aeroportos, por exemplo,
6ª). Refere-se a pontos relacionados ao turismo em pequenas distâncias, de poucos
metros e quilômetros.

Estas ordens espaciais propostas por Hoerner (2011) nos remetem à hierarquização
dos lugares [turísticos] diante do deslocamento do turista em toda a teia de relações que
envolvem as atividades turísticas. Ou seja, o fazer turismo não é apenas visitar lugares, mas
utilizar-se da infraestrutura t da cidade, desde que seja para compras e início do
deslocamento de viagens para o percurso até a principal finalidade, que é o chegar ao local
desejado.
Logo, podemos delinear o envolvimento do modo de vida urbano – e ainda mais
diretamente, quanto aos fluxos emissores, a lógica metropolitana – na vida dos turistas. São
os espaços urbanos, e notadamente os metropolitanos, os que mais se relacionam com os
principais fluxos turísticos tanto nas escalas nacionais e internacionais.
Estabelece, portanto, a relação metropolitana do turismo emissor/receptor: se por
um lado temos a (s) metrópole (s) como emissora (s) de fluxos turísticos, por outro, quanto à
recepção de fluxos turísticos, além das metrópoles que também recebem fluxos, temos a
presença de regiões turísticas que são (re) produzidas mediante a necessidade da demanda de
fluxos turísticos existentes.
Apresentamos então, a hierarquia destes fixos e fluxos entre os países e lugares
turístico. Se de um lado temos metrópoles que se relacionam quanto aos fluxos turísticos,
por outro existem lugares turísticos que se apresentam como pontos em “redes regionais
e/ou metropolitanas” e, mesmo estando relativamente distantes das áreas metropolitanas,
apresentam destaques quanto aos fluxos turísticos nacionais e internacionais.
No Nordeste brasileiro, percebemos tal tendência e estabilização da metropolização
e regionalização concomitante quanto à lógica turística, já que

66

Analisar o Nordeste brasileiro na contemporaneidade perpassa por consideração de
processo de metropolização, intensificado em valorização de demanda de
atividades de lazer e recreação, a reverter-redimensionar o quadro de ordenamento
do espaço validado na monocultura e em política de industrialização. Compreender
essa lógica significa considerar processo de globalização pelo qual passou e passa
a citada região. Tomando como base o fenômeno de internacionalização de sua
economia no tempo, considerar-se-á duas dimensões fundantes, uma associada ao
meio geográfico, enfocado como contínuo no tempo, e outra às variáveis social,
econômica, política e tecnológica, cuja descontinuidade é a marca. A primeira se
refere à base material concreta sobre a qual a outra se efetiva. A segunda permeia a
lógica de tratamento do meio de formas diferenciadas, e que, por sua vez, justifica
e dá sustentação ao conjunto de imagens representativas da região em diversos
contextos históricos. (DANTAS, 2013)

Confirma-se, portanto, o fortalecimento do turismo no Nordeste brasileiro quanto à
metropolização ante a associação globalizante como destaca Dantas (2013). Como a
industrialização foi a principal forma de urbanização e crescimento econômico na região
nordestina brasileira nos anos 1950-60, temos atualmente, a metropolização e as demandas
de lazer (sobretudo o turismo) como importantes vetores dessa nova lógica espacial. O que
muitos autores, como Silva (2008) indicam para uma “metropolização turística”20.
Em presença à emergente globalização, a constituição de novos fluxos turísticos
internacionais que rompem a Europa e a América do Norte (particularmente os EUA e o
Canadá) e que irão ampliar-se para os países menos desenvolvidos da América do Sul, até
determinados países da África, Oceania e Ásia.
Para a OMT há uma previsão de 1,6 bilhão de turistas até 2020, sendo que destes,
1,2 bilhão serão inter-regionais e quase 400 milhões de pessoas estarão idealizando as
viagens de longas distâncias. Os principais índices de crescimento de turistas serão no Leste
da Ásia, Pacífico, Ásia, Oriente Médio e África com cerca de 5% ao ano, enquanto a média
mundial de crescimento deve girar em torno de 4,1% na América Latina, esse índice pode
alcançar os 4,6%.
20

Silva (2008) registra que existe no Nordeste brasileiro uma relação entre o turismo e a metrópole, forma pela qual
praticamente todos os Estados passam por interferência direta e indireta em mais variadas escalas e intensidades. Pois ao
considerarmos que a “A metropolização, em seus diversos níveis, inclusive com a formação de megalópoles mundiais, é
um fenômeno de grande expressão em nossos dias já que promove, sob a forma de redes, a complexa articulação inter
setorial de questões econômicas, sociais, políticas e culturais em uma perspectiva inter escalar, do local ao global” (p.189)
percebemos que as áreas metropolitanas possuem força inter estadual de forma principalmente vinculada aos espaços
litorâneos, conforme Dantas (2013) também aponta. Então o autor, nesta abordagem metropolitana do turismo, conceitua
que “Entende-se por metropolização turística o processo de expansão da região metropolitana preponderantemente centrada
nas atividades de turismo, recreação e lazer, resultando em intensos mecanismos de interação entre a metrópole e a nova
área. (p.197). Temos aqui uma “metropolização turística” como um conceito para explicar as novas formas que o turismo
produz no espaço nordestino a partir de relações nacionais e internacionais em hotéis, pousadas, resorts, segundas
residências, entre outros empreendimentos similares e correlacionados.
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Portanto, temos uma “metropolização” pelo/do turismo nas regiões mais distantes
dos centros tradicionais (leia-se Europa) numa lógica de (des) concentração. Isto é, ao
mesmo tempo em que temos a concentração e fluxos turísticos ainda na Europa e América
do Norte, temos um crescimento considerável em praticamente todos os demais países.
Conforme afirma Santos (2006), temos uma “guerra de lugares que é agravada pela
globalização perante a concorrência pela captação de recursos financeiros de origem
regional, continental e internacional”. O turismo é captado pela lógica econômico-financeira
para a sobrevivência econômica articulada entre a região e a metrópole.
Do mesmo modo, a escala da metrópole e da região diante da interpretação e ótica
espacial sobre o turismo torna-se necessária e relevante frente as novas formas econômicas
da sociedade capitalista. E esta escala metropolitana amplia-se tanto para a ótica do mercado
como para o planejamento estatal. O Estado, através de suas ações, vincula o turismo tanto
ao planejamento regional como o metropolitano.
É desta forma que Braga (2007) mostra que “o planejamento turístico se relaciona
com a lógica da vinculação do lugar turístico na presença de espaços que possuem em suas
próprias características espaciais as polaridades suficientes para captação de recursos
financeiros, tanto do Poder Público, como a iniciativa privada em suas mais variadas
escalas”.
Tais condutas incentivam os grandes fluxos turísticos diante de uma concorrência
mundial, motivada pela articulação entre o Estado e a iniciativa privada, em que as
principais regiões e metrópoles no mundo têm uma relevância para a estabilidade do turismo
tanto nos contextos continentais, regionais, metropolitanos e mundiais.
Destarte, o turismo firma-se como uma prática econômica que se difundiu
praticamente em todo mundo com grandes fluxos que cresce em ritmos médios de até 10%
ao ano desde 1980. Se nos anos 1950, computou-se apenas 25 milhões de turistas, nos anos
1960 tal fluxo cresceu para70 milhões; nos anos 1970, os fluxos mundiais chegavam a cerca
de 165 milhões, e nos anos 1980 alcança-se os consideráveis 278 milhões de pessoas,
mesmo em épocas de recessão mundial.
Hoerner (2011) cita que “os anos 1980-90 considerados como a década da recessão
na economia mundial especialmente atrelados às crises sucessivas de produção e escassez,
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além do discurso do desenvolvimento sustentável, o turismo apresenta variações positivas
ante a instabilidade econômica mundial”. A atividade prossegue com fluxos consideráveis
até meados dos anos 1980 e 1990 passando de 278 milhões para 439 milhões, com
acréscimo de 58% em dez anos.
Apesar de Cunha (1997) relacionar o turismo à política e à economia mundial de
forma intrínseca, o autor questiona sua sobrevivência diante da estagnação mundial que
pelos fluxos das grandes metrópoles e regiões mundiais conseguem “neutralizar” a própria
crise do sistema capitalista frente aos grandes lucros e fluxos de capital conforme Harvey
(2006) aponta.
Podemos observar no gráfico 1, as etapas dos fluxos mundiais desde 1950 até os
anos de 2007. Os principais índices de crescimento atrelam-se à lógica dos anos 1990-2000
com a abertura internacional de um grupo de economias menos desenvolvidas reforçadas
com o discurso político-econômico-financeiro bipolarizado que reinava até o final dos anos
1990. São dados relevantes para a compreensão da espacialização dos fluxos turísticos.
Apesar da predominância dos fluxos europeus, vê-se nitidamente a ampliação dos fluxos
pela América (que deve ser relativizado pela presença de América do Norte com EUA e
Canadá), Ásia e Pacífico.

Gráfico 1 – Milhões de turistas internacionais – por região de destino – 1950- 2007
Fonte: OMT, 2010
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Com o crescimento de turistas no contexto mundial, os Estados e continentes
entram em uma concorrência de lugares com valores cada vez maiores. Em 2007 o número
de turistas chegava a 880 milhões; nos anos posteriores, tais quantidades chegavam a 948
milhões em 2010, e no ano de 2013, quase 1,1 bilhão de turistas, com renda aproximada de
US$ 7,5 trilhões no ano de 2013.
Observa a OMT (2013), que tais fluxos nos últimos cinco anos, demonstraram que
os países mais desenvolvidos detinham 65% da renda mundial, concentrada entre 10 a 15
principais países turísticos, enquanto os demais 35% ficavam em áreas menos
desenvolvidos. Apesar de tal desigualdade, há uma leve tendência de crescimento dos países
menos desenvolvidos, com os recursos e investimentos da iniciativa privada e de órgãos
governamentais mundiais e nacionais.
Tais dados confirmam que esta lógica de fluxos turísticos (tanto no número de
turistas como na sua economia) ocorre em países menos desenvolvidos, mas são as
metrópoles regionais-locais que dominam tais fluxos-nacionais-internacionais como é no
caso do Brasil exemplificado por São Paulo e Rio de Janeiro. No contexto internacional
quem se sobressai são as metrópoles de Paris, Madri-Barcelona, Berlim, entre outras,
conforme mostra o mapa 3.

Mapa 3 – Maiores Fluxos Turísticos Mundiais – 2013
Fonte: OMT, 2014.
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Conforme percebemos no mapa acima, pode-se aferir que mesmo havendo o
crescimento de fluxos turísticos nos anos 2010, as metrópoles e regiões mais desenvolvidas
dominam os maiores fluxos turísticos mundiais, principalmente localizados nos Estados
Unidos, a Europa (Reino Unido, França, Espanha, Itália, Alemanha e Turquia, esta última
como uma “surpresa”) e a China juntamente com a Rússia como importantes áreas
emergentes de fluxos consideráveis tanto para a Europa como para outros países da Ásia,
como a Tailândia que apresenta fluxos maiores de 20 milhões de turistas por ano, por
exemplo.
O turismo apresenta fluxos cada vez maiores (tanto no número de turistas e quanto
em renda) vinculados às grandes cidades/metrópoles e demais áreas de quase todo o planeta.
Intrínseco à

lógica de

metropolização, vemos nas últimas décadas, auxiliado

fundamentalmente pelo contexto da globalização, a consolidação de eventos (muitas vezes
intitulado “megaeventos”) esportivos e/ou de outras naturezas que transformam cidades e
regiões em prol de um desenvolvimento econômico.
Tais características do turismo amarra o Estado, seu planejamento espacial e suas
políticas públicas, ao discurso de vetor de desenvolvimento, principalmente em países menos
desenvolvidos, como o Brasil e o México na América Latina. Vários são os planos e
programas com finalidade de turistificar o espaço e promover sua urbanização, como os
projetos de Cancun (anos 1960-70) e o de Barcelona (anos 1990).
Em vista disso, atrelado basicamente aos aspectos regionais e metropolitanos, o
turismo ganha o papel de planejamento espacial, em que tais características híbridas
(metropolitanas e regionais) serão firmadas em sua plenitude na produção espacial de vários
países onde o Brasil se destaca. Enfatizaremos então, o seu papel na ótica das políticas
públicas em suas mais diversas escalas espaciais.

2.3. As bases do planejamento espacial: o turismo como “vetor de desenvolvimento”

O turismo por ser uma atividade econômica relevante para o Brasil e seu Nordeste;
demanda um planejamento governamental (em suas esferas turística e espacial) e torna-se
uma das estratégias estruturais no intuito de promover desenvolvimento econômico. Neste
contexto, podemos perceber que o planejamento espacial é uma temática bastante discutida,
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principalmente no campo da Geografia. Nisto ela se une as outras áreas como a Arquitetura
e Urbanismo, a Sociologia, entre outras ciências na perspectiva de visão do Estado frente a
produção espacial. Com técnica e tecnologia avançadas – e a visão universal do mercado, o
planejamento espacial converte-se numa estratégia tanto na esfera regional, continental e
local (SANTOS, 2006).
Entretanto, o planejamento espacial, e suas escalas, ligadas ao Estado, enfrentou e
enfrenta questionamentos, especialmente a partir dos anos 1950-60, com as políticas
maciças de desenvolvimento e urbanização nos países menos favorecidos. Inúmeras ações
espaciais foram efetivadas e consolidadas em prol de uma política territorial e regional em
várias áreas e continentes.
Ao citarmos o planejamento e suas modalidades (governamental, urbano, regional,
estatal, espacial), temos como proposta a discussão, mesmo que ela não se esgote, porque
reconhecemos sua complexidade, entre planejamento e turismo. Mais detalhadamente
pretende-se uma breve reflexão diante da importância e a vinculação do planejamento
espacial ao turismo e suas ações materializadas através das políticas públicas.
Desta forma, diversos conceitos inerentes ao planejamento [do espaço] são
explorados no círculo geográfico tanto no sentido de intervir no espaço como compreender
as novas dinâmicas espaciais que foram (re) produzidas a partir das novas relações
territoriais e exclusivamente quanto à mundialização dos fluxos e fixos conforme observa
Santos (2006) e Bauman (2007) que a chamou de “mundialização ambivalente em um poder
econômico internacional”.
Nesse aspecto, o planejamento espacial é usado como uma estratégia para o
desenvolvimento da nova ordem mundial e/ou globalizada no controle das principais
empresas multinacionais e das economias mais desenvolvidas.

Em nossos dias o espaço é apropriado ou, ao menos, comandado, segundo leis
mundiais. Desde que ele possa encontrar leis de funcionamento na escala das
sociedades interessadas, as formas de evolução serão completamente diferentes
assim como diversas as possibilidades de planificação. Quando se fala de difusão
espacial da economia e seus resultados, muitos imaginam que se trata
exclusivamente de desconcentrar os investimentos. O problema essencial é
revalorizar os investimentos em função de uma nova estrutura política. Em cada
período, o Estado realiza um objetivo e possui uma função própria (SANTOS,
2006, p.86)
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Por isso, apesar das novas formas da mundialização/globalização relevante para a
iniciativa privada, o Estado que para muitos, perde a importância na economia e na
sociedade frente ao discurso do neoliberalismo, continua como principal agente produtor do
espaço e suas dinâmicas socioespaciais resultantes (SANTOS, 2006).
Correa (2013) investiga que o Estado capitalista desempenha múltiplos papéis em
relação à produção do espaço. E esta multiplicidade de papéis se efetiva principalmente nas
redes urbanas e regionais, em que as esferas estatais (municipal, estadual e federal no Brasil,
por exemplo) têm um papel fragmentado, porém articulado agindo de forma sólida na
produção espacial. Temos, por consequência, o planejamento espacial estratégico em suas
mais diferentes escalas governamentais.
Esta planificação espacial reflete-se nas dinâmicas econômicas e políticas de cada
região diante das novas formas de adaptação à globalização e/ou mundialização. Santos
(2009) propõe que a concentração capitalista ainda continue de forma intensa, só que de
forma diferenciada, através de “nós” e “redes”. A centralização ligada apenas às áreas
específicas continua difusa diante do espaço mundial, com redes de metrópoles, regiões e
cidades.
Para Souza (2004), desde os anos 1960 com a crise do capitalismo e a necessidade
de novos rumos para o desenvolvimento da economia capitalista21, a urbanização entra como
um mote para as soluções e desafios em anos futuros. O autor cita as reformas urbanas22, o
planejamento urbano23 e gestão urbana frente aos desafios dos últimos anos, e em especial,
no Brasil.

21

Souza (2004) diferencia planejamento de gestão urbana. Planejamento é vinculado às ações futuras, enquanto a gestão
urbana aparece como ações vinculadas ao presente. São as ações que regem a administração de determinadas situações
dentro de uma conjuntura com recursos disponíveis. Tendo assim, como Harvey (2004) cita que o planejamento é a ação
estatal para a efetivação de políticas duradouras enquanto a economia, a gestão urbana entra em um quesito mais local e
menos abrangente.
22

Pondera Souza (2004, p.61) que a reforma urbana é um conjunto de intervenções físicas no espaço urbano, como obras
de embelezamento, construção de praças, monumentos, abertura de ruas e avenidas, etc. A essência desta “reforma” paira
sobre a transformação material do espaço, negligenciando ou pouco considerando uma mudança efetiva da cidade do ponto
de vista social. Os principais objetivos são modernizar, embelezar e organizar a paisagem urbana, tornando-a adequada aos
padrões estéticos e de consumo das classes médias e elites urbanas. Representando assim, uma transformação da sociedade
e do espaço, tendo por objetivos melhorar a qualidade de vida da população, elevando o nível da justiça social e
democratizando as práticas de gestão e planejamento.
23
Para Rodrigues (2013, p.121) o planejamento urbano tem como objetivo a cidade ideal, a ocupação harmônica e
integrada das áreas urbanas, o progresso, o desenvolvimento das cidades. Os instrumentos de planejamento urbano
obedecem a normas e diretrizes de propriedade da terra, aos interesses de mercado, às ideias de padrão de vida moderno.
Para Souza (2004) o planejamento urbano é uma atividade que se refere ao futuro. É uma forma dos homens [e a sociedade]
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Apresenta-se, então, um cenário espacial constituído de diversificadas dimensões e
conflitos socioespaciais a partir do espaço que precisa ser planejado para que ocorra o
desenvolvimento econômico, em favor do crescimento da economia e com isto, melhorias
nos estratos da sociedade: desde geração de emprego, por exemplo, até o lucro de grandes
empresas.
Temos com isto, o que Soja (1996) chama de “planejamento do bem-estar regional”
que busca manter o crescimento e desenvolvimento econômico do pós-guerra, a partir de
divisões regionais de trabalho, economia e produção. O plano acaba sendo em escala de
dimensões contínuas e cada vez mais agregadoras, vinculada à uma lógica cada vez mais
abrangente e sem exceções. Em suma, o planejamento espacial se fortalece no cenário
mundial. Entre suas dimensões, temos fatores em comum: a lei e a ordem econômica com
relativa estabilidade e possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico. Ele se
transforma numa providência macroeconômica perante o mercado e os investimentos. O
espaço e suas novas dinâmicas proporcionam fatores atrativos para a articulação de novos
fluxos. (SANTOS, 2006).
Nesse contexto, o projeto regional atrelado à industrialização fundamenta-se em
importante estratégia de estudos para a compreensão do espaço. Vários autores citam tais
questões como Myrdal, Perroux, Hirschmann, Singer e Nurkse, que percebendo as
dinâmicas

das

regiões

propõem

profundas

análises

a

partir

do

desenvolvimento/subdesenvolvimento. (LIMA, 2011)
Perroux (1958) analisa os polos de desenvolvimento, que a partir de técnicas e
tecnologias concentradas, especificamente na indústria, passavam por modificações
profundas nos espaços, causando multiplicidade de serviços e de atividades em conexões
cada vez mais articuladas e mais intensas. É ainda Perroux (1960) que promove uma
verdadeira “teoria” quanto à economia observando a industrialização através de “Polos de
desenvolvimento” que baseia os fundamentos de uma região. Para ele este “polo”
influenciaria uma área no contexto de concentração de investimentos, fluxos e fixos. Então,
o planejamento espacial perpassava pelas conexões regionais, que nos dias de hoje são

tem de tentar prever a evolução de um fenômeno ou de um processo e a partir deste conhecimento, procura se precaver
contra problemas e dificuldades.
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atravessados por conexões mais fragmentadas, porém intensas e articuladas em âmbito
mundial.
Outros conceitos são discutidos para a compreensão das dinâmicas que ocorrem nos
espaços partindo das escalas políticas, econômicas, culturais e sociológicas, como podemos
citar o Ordenamento Territorial24 e o Planejamento Turístico25. Na análise deste trabalho
partiremos da reflexão espacial do planejamento regional/políticas públicas relacionadas ao
turismo. Deste modo, para compreendermos a dinâmica turística é necessário entender as
novas dinâmicas regionais e metropolitanas.
Nesse contexto, La Blache (2012) citando a “região” como resultado da “economia
espacial” dos séculos XIX e XX, diz que a indústria teve um papel fundamental na
reorganização dos Estados e áreas economicamente já concentradas. Paralelo a isto, o autor
afirma que a globalização/mundialização se torna uma propriedade impar da produção
espacial. O espaço e suas escalas são vistas como características mundiais, mesmo que
tenham particularidades regionais-locais. Por isto, temos em alguns termos, o que pode ser
chamado de glocal.
Como argumento de planejamento espacial/regional, Santos (2003) declara que se
“o comércio internacional está integrado à teoria da localização26 o planejamento espacial
24

Ordenamento territorial apresenta-se como um conceito: “O Ordenamento Territorial é a tradução espacial das políticas
econômica, social, cultural e ecológica da sociedade. [...] O ordenamento do território deve ter em consideração a
existência de múltiplos poderes de decisão, individuais e institucionais que influenciam a organização do espaço, o caráter
aleatório de todo o estudo prospectivo, os constrangimentos do mercado, as particularidades dos sistemas administrativos, a
diversidade das condições socioeconômicas e ambientais. Deve, no entanto, procurar conciliar estes fatores da forma mais
harmoniosa possível. (Conselho da Europa, 1988, p.9 e 10). Entre outras formas de significados, podemos citar: “O
ordenamento do território corresponde, na maior parte dos casos à vontade de corrigir os desequilíbrios de um espaço
nacional ou regional e constitui um dos principais campos de intervenção da Geografia aplicada”. Pressupõe por um lado,
uma percepção e uma concepção de conjunto de um território e, por outro lado, uma análise prospectiva. (BAUD,
BOURGEAT: BRAS,1999, p.262). Tais “conceitos” assemelham-se ao conceito de “políticas públicas” (utilizado como
uma das nossas formas de análise nessa reflexão). Souza (2006) destaca que na década de 1920, a expressão “ordenamento
do território” surgiu no então Reino Unido e na Alemanha. Outra tese importante sobre Ordenamento Territorial no
Nordeste brasileiro é de Alves (2013) que trata as culturas de ordenamento territorial do turismo nas Regiões
Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA
25

Planejamento turístico é outro “conceito” utilizado por um número considerável de geógrafos e principalmente por
turismólogos e outros profissionais acadêmicos. Gunn (1994) aborda que o planejamento (na escala regional) é mais
abrangente do que local. Assim, a principal razão para se planejar nesta macro escala (regional) é a possibilidade de se
alcançar uma melhor integração do “todo”. Vários autores consideram que o “planejamento turístico” passa por uma escala
“baixo-cima” em que o turismo apresenta uma forma diferenciada e “isolada” de desenvolvimento. Em nossa análise,
partirmos de que apesar do turismo ser uma “prática” relevante na produção espacial regional-metropolitana-global-local,
ela não poderá ser “planejada” de forma isolada sem outros aspectos. Consideramos que a “ótica regional” é mais
abrangente e hierarquicamente mais relevante na compreensão do espaço do que as “áreas ou regiões consideradas
turísticas”.
26

A teoria da localização é uma teoria proposta em várias dimensões por autores como: Karl Marx e Alfred Weber. Para
Weber, segundo Kon (2006) a teoria da localização origina-se do projeto governamental (leia-se planejamento) para
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ganha importância ainda maior com a internacionalização do capital”. O turismo, através da
melhoria da infraestrutura (redes de comunicação, força, energia, rodovias, entre outros),
alcança uma relevância singular neste (s) fenômeno (s) e dinâmicas relacionadas ao
planejamento espacial.
Dessa maneira, as regiões que eram (re) produzidas seguindo uma ótica da
construção espacial capitalista de regionalização/desenvolvimento/urbanização a partir da
industrialização, passa a ter nos anos de 1960-1970 outros tipos de atividades alternativas à
esta estabilidade de fluxos de capital. A multiplicidade de serviços e atividade econômica,
em conjunto com a lógica das metrópoles, passa a ser o novo foco nas décadas seguintes.
Com as diversas problemáticas do sistema capitalista nos anos 1970-80 pelas crises
mundiais, como a do petróleo (1973) e da necessidade dos discursos e adaptação pela
sustentabilidade ambiental (anos 1970-80), novos rumos econômicos e espaciais geram,
cada vez mais fluxos, ao mesmo tempo que se caracterizam por representações espaciais.
Os anos 1990 marcam uma flexibilidade das dinâmicas socioespaciais pela
necessidade de os conceitos acompanharem tais mudanças na sociedade capitalista.

As regiões participam de maneira diferente do processo de acumulação de capital
em escalas nacional e internacional. A região aparece ao evidenciar as formas
históricas de inserção específicas na matriz produtiva nacional, com as respectivas
diferenças de organização da produção e das relações do trabalho, pela
regionalização efetiva dos processos econômicos e sociais (...). Nos anos 1990,
dadas as transformações ocorridas no capitalismo, hoje enfeixadas nos termos
globalização/mundialização, novos problemas e enfoques foram planteados e
passaram a exigir, portanto novas interpretações. Os conceitos-chave Estadonação, região, território e localização, todos profundamente afetados por mudanças
radicais e imersos em circuitos cruzados, carecem de contribuições
multidisciplinares, de novas abordagens articuladas (LIMA, 2011, p.125; 128)

Destarte, a região vincula-se às cidades e metrópoles de forma que a articulação
entre essas dinâmicas, o que é necessário para compreender o espaço, bem como analisar o
planejamento espacial (regional, metropolitano). Portanto, compreender o planejamento
efetivar ações específicas à indústria. Com a vinculação do planejamento regional e nacional (com ações predominantes de
infraestrutura e investimentos estatais e/ou privados) há a produção de áreas industriais, que passam a ser polos de
desenvolvimento econômico. Por outro lado, Harvey (2003) baseado em leituras de Marx, propõe que a “dinâmica” está no
centro das coisas, e relacionou o processo geral de crescimento econômico com o entendimento explícito de uma estrutura
emergente de relações espaciais.
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espacial nas últimas décadas é também se debruçar na reflexão sob a ótica da atividade
turística.
Diferentemente de alguns autores, mas sem desrespeitar suas contribuições,
consideraremos neste estudo, o turismo como uma prática que se agrega às dinâmicas
urbanas, regionais e metropolitanas. Ele se apresenta em um cenário de urbanização,
regionalização e metropolização acentuada iniciada ainda nos anos 1960-70 em conjunto as
modificações decorridas no panorama mundial quanto à produção espacial, motivada pela
inserção dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos nesta nova lógica urbanizadora.
O planejamento espacial caminha também por transformações em suas etapas e
singularidades. Milton Santos, ao propor27 a análise do “espaço” [e geográfica] a partir da
função, forma, estrutura, processo e totalidade, concorda com Araújo (2009, p.110) na
afirmação de que este espaço é constituído de uma grande variedade de atividades interrelacionadas, porém fragmentadas.
É desta forma, que o papel do turismo ante as velhas estruturas de urbanização e
metropolização

do

espaço

(leia-se:

planejamento

espacial

e

políticas

públicas/governamentais) atinge países menos desenvolvidos, e no caso brasileiro,
particularmente o Nordeste brasileiro. Em outras palavras, o turismo torna-se vetor do
planejamento espacial da região, com divisões inter-regionais, em um intitulado
desenvolvimento combinado desigual e combinado28, em conformidade com o que Trotsky
já apontava no início do século XX.
Talvez o desafio dos dias atuais, como Santos (2006) aponta é compreender a partir
das novas dinâmicas espaciais, os novos conceitos, suas renovações/atualizações. Por isso,
os fenômenos de urbanização, metropolização, regionalização, decorrem de um único

27

De acordo com Santos (2006), a forma é o aspecto visível, exterior de um conjunto de objetos: as formas espaciais;
função é a atividade desempenhada pelo objeto criado; a estrutura-social-natural é definida historicamente: nela, formas e
funções são criadas e instituídas. As formas e as funções variam no tempo e assumem as características de cada grupo
social. É uma concepção histórica e relacional de geografia e do espaço.
28

A teoria do desenvolvimento desigual e combinado é interessante não apenas por sua contribuição à reflexão sobre o
imperialismo, mas também como uma das tentativas mais significativas de romper com o evolucionismo, a ideologia do
progresso linear e o eurocentrismo. Segundo Ernst Mandel, trata-se provavelmente da maior contribuição de Trotsky à
teoria marxista. A teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky — que não se refere ao texto de Marx — é
uma tentativa de explicar estas “modificações” e, por consequência, de dar conta da lógica das contradições econômicas e
sociais dos países do capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo. O desenvolvimento de uma nação
historicamente atrasada conduz, necessariamente, a uma combinação original das diversidades. (LOWY, 1980)
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processo de metropolização do espaço através das inúmeras escalas como as regionais,
locais, urbanas, entre outras.
Possivelmente, é a partir do planejamento espacial vinculado ao turismo que
poderemos compreender as novas dinâmicas socioespaciais do presente e as que podem ser
potenciais, futuramente. Contudo, a hipótese de que o planejamento turístico isolado é a
principal forma urbanizadora de áreas já urbanas ou fora do contexto urbano não pode
abranger as dinâmicas estudadas quanto à produção espacial.
O planejamento espacial/regional da América Latina influenciou diversas ações no
Brasil, notadamente na Região Nordeste. Becker (2001) destaca o planejamento espacial
relacionado ao turismo de forma incisiva em território nacional e apresenta suas
características frente a este novo tipo de planejamento urbano-turístico no Nordeste
brasileiro. Deste modo, o turismo tanto no Brasil como nos países europeus, apresenta-se
como um substituto ou vetor paralelo à industrialização para captação e recursos e
investimentos aos espaços,

Desde una perspectiva económica, el turismo es una actividad motora porque
aporta recursos financieros, anima ciertas actividades económicas de forma directa
(hotelería y otros servicios turísticos) o inducida (construcción, servicios en
general) y, sobre todo, favorece la reconversión productiva (...)Desde la
perspectiva espacial, el turismo también es agente de desarrollo porque fomenta la
modernización y creación de infraestructuras básicas en las que después se
apoyarán otras actividades y porque lima las desigualdades regionales en la
medida en que ciertas áreas pueden servirse de sus recursos patrimoniales
(naturales y culturales) para paliar sus deficiencias de capitalización industrial o
agropecuária. Desde el punto de vista geográfico, el turismo como motor de
desarrollo regional ha sido bien estudiado en la cuenca mediterránea (...) hoy es
bien sabido que el turismo ha tenido una influencia directa en el salto de países
como España, Grecia o Portugal hacia el Primer Mundo en estos mismos países y
en otros, como Francia e Italia, el turismo ha permitido limar las desigualdades
regionales debido al dinamismo económico y social que han introducido en
regiones de escasa competitividad en el marco industrial (ORDÓNÉZ, J.C;
FUENTES, A.G, 2003, p.119)

Logo, o planejamento urbano-regional-turístico edificou uma estratégia competitiva
dos países desenvolvidos e menos desenvolvidos para a efetivação de fluxos e fixos nos
territórios. Dois planos ou modelos planificados a partir dos anos 1960-70 são os mais
conhecidos no contexto mundial e moldaram transformações em inúmeras localidades,
principalmente no México e na Espanha e, por isso são apresentados como modelos: Cancun
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e Barcelona. Na maioria das análises urbanas, estes “modelos turísticos” são expostos como
ações específicas relacionadas ao turismo através da urbanização/metropolização. Apesar da
finalidade dos planos serem similares, ou seja, promover a urbanização/desenvolvimento do
turismo no espaço, percebe-se algumas diferenças em sua constituição e efetivação.
Se o modelo de Cancun é elaborado nos anos 1960-70 em áreas não urbanizadas e
longínquas das grandes cidades mexicanas, porém estrategicamente localizadas, próximas
aos EUA e Cuba; o modelo de Barcelona já se insere nos anos 1980-90 com a junção de
eventos esportivos mundiais numa (re) funcionalização/urbanização da cidade.
De acordo com Boullon (2002) em seu Planejamento do espaço turístico, o modelo
de Cancun, no México, destaca a importância da área e da edificação de uma amostra de
modalidade turística para o mundo. Cancun é de fato, uma “cidade” planejada meramente
para o turismo mundial, com fortes apelos de marketing e propaganda. A cidade
caracterizava-se, como afirmam Maya & Hérnandez (2009, p.24), “Hace apenas cuatro
décadas, Cancún era una isla desierta y pocos sabían de suexistencia. Ubicada en la región
geográfica, más abandonad (...)”. A partir de 1968, com a elaboração e instrumentalização
do Plano Nacional de Turismo (PNT) foram criados outros “centros turísticos
regionais/integrais” como Ixtapa, Los Cabos, Loreto, Bahías de Huatualco e Cancun.
Cancun foi a primeira cidade a ser planejada no país, voltada ao turismo, com
aporte do governo federal do México e da iniciativa privada, que teve uma participação
efetiva nos investimentos e decisões na produção espacial, conforme aponta Becker (2001).
O Estado teve mínima interferência quanto aos serviços [considerados essenciais] de
infraestrutura básica e de transportes. Tais dinâmicas promoveram-na à um âmbito localregional-mundial baseado nos fluxos originários das metrópoles (principalmente as norteamericanas e as da Europa). Tanto que o México apresentou um fluxo de 24 milhões de
turistas no ano de 2013 (destes 85% são originários de países estrangeiros) enquanto Cancun
registrou uma participação de quatro milhões de turistas mesmo ano, ou seja, em apenas uma
cidade concentrou-se 21% dos fluxos turísticos mexicanos.
A localidade apresenta, em seus pequenos 73 km², um dos mais procurados lugares
turísticos da atualidade. Dados da OMT mostram que ela corresponde a cerca de 50% de
todo o fluxo turístico interno-externo do México. Por isso, ao compreendermos o lugar
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turístico entendemos que o lugar turístico per si, é na verdade, resultante de várias ações de
agentes espaciais em escalas mais extensas e complexas. O caso de Cancun, e outros, é o

El resultado es un aglomerado urbano que desde su origen presenta una
zonificación precisa y en el que se yuxtaponen tres ciudades colindantes, pero
claramente segregadas social y funcionalmente: una para los turistas, otra para los
sectores medios y la tercera para los trabajadores menos favorecidos. (ORDONEZ,
J.C; FUENTES, A. G, 2003)

De acordo com Moura (2013) as cidades e metrópoles refletem, nas últimas três
décadas, os ciclos de concentração, desconcentração e reconcentração na reestruturação
produtiva, bem como na produção espacial. Portanto, novas e velhas cidades, surgem com
grandes fluxos econômicos tornando-se rapidamente polos ou até metrópoles regionais (e de
grande polaridade), em alguns casos, chegando à níveis internacionais.

Nesses processos, novos papéis são desempenhados por cidades metropolitanas e
não metropolitanas, sejam cidades médias/intermediárias, cidades de fronteiras, ou
pequenas cidades. Todas passam a responder por novas demandas, a reorganizar
seus espaços e a tornarem-se objeto de escolhas locacionais efetuadas por
empresas nacionais ou internacionais. (...). De modo geral, emergem sistemas
produtivos e redes urbanas complexas, nas quais cada cidade cumpre um papel
específico para a globalização da produção nacional. (MOURA, 2013, p.4-6)

Deste modo, as cidades se (re) estruturam a partir das hierarquias urbanas e suas
capacidades específicas de atrair e concentrar meios e investimentos (que serão baseadas
principalmente na junção de recursos naturais, o contexto histórico-governamental, entre
outros motivos). Dessa forma, surgem os novos espaços metropolitanos, como os fluxos
estabilizados pelas metrópoles,
Assim, por exemplo, crescem as atrações de Nova York, mas, ao mesmo tempo,
forja-se um enorme complexo turístico em Cancun (México), muito utilizado, por
sinal, pelos nova-iorquinos. (...). Essa integração é assegurada cada vez mais pela
crescente capacidade como dentre outros (...) das grandes metrópoles mundiais em
gerir as trocas comerciais de mercadorias, de movimentos monetários, de fluxos de
informação, de serviços e de deslocamentos de pessoas, bem como todas as demais
interações existentes nas redes globais (...). Isto implica "o controle de regras, de
códigos, de línguas, de tarifas e de horários, as articulações entre as técnicas e os
espaços" (SILVA, 1996, p.16)

Logo, as cidades turísticas se apresentam como fragmentos dessa rede hierárquica
urbano-metropolitana nacional-mundial. Seja pela amplitude dos espaços metropolitanos
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(casos de Barcelona, São Paulo, Buenos Aires, Nova York, entre outros) como por espaços
urbanos (com apontamentos metropolizadores) como Cancun, Val Paraíso, entre outros.
Tanto o planejamento espacial (em muitas vezes, de caráter governamental) como
as atividades turísticas visam produzir “polos turísticos” (com ou sem grandes cidades e
metrópoles)

no

intuito

de

promover

a

urbanização

nestas

áreas,

em

uma

concentração/desconcentração de serviços turísticos como de infraestrutura. Estas
particularidades de várias cidades médias de grande porte apresentam-se interligadas a
outras redes urbanas, e entre elas, as turísticas, se destacam (MOURA, 2013).
Podemos evidenciar no México, um exemplo do planejamento governamental de
sucesso nos países subdesenvolvidos a partir do turismo em muitas cidades – em sua
maioria, sem nenhuma herança espacial, ou seja, cidades planejadas – ou até longínquas,
mas relacionadas pela rede turística formada no país. Uma característica peculiar do turismo
mexicano é, principalmente, no que se refere à litoralização, típico dos países
subdesenvolvidos como destaca Dantas (2002). As cidades com maior expressividade neste
planejamento governamental, iniciado nos anos 1960-70, são as de Loreto, Los Cabos
(localizado à oeste/noroeste do país), Ixtapa e Bahias de Huatualco (localizados ao
sul/sudoeste do país) e Cancun, localizada à oeste do país, à menos de 150 km de Cuba e
quase 700 km de Miami – Flórida nos Estados Unidos. Ver mapa 4 abaixo.

Mapa 4 – Principais Centros Turísticos do México
Fonte: ONU, 2014, adaptado pelo autor.
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Conforme indica o mapa 4, os centros turísticos localizam-se no litoral nas
diferentes posições, consolidando a importância de uma “rede” de centros turísticos em
espaços litorâneos, com a localização radial da Cidade do México perante à estas áreas.
Podemos depreender a inserção do México frente aos grandes fluxos internacionais de
capitais e financeiros, atrelado, principalmente, ao turismo.
Cancun tornou-se o maior centro turístico do país, mesmo com distâncias
consideráveis em relação aos outros centros urbanos mexicanos (1.820 km da cidade do
México, por exemplo) transformando-se assim, numa região turística com residências
permanentes, corredores turísticos, reservas ambientais, além da construção de um aeroporto
de porte internacional e a abertura total para investimentos de hotéis e resorts ao longo dos
anos 1970-80. (BOULLON,2001).
Os anos 1980 denotam vários impactos: 70 mil habitantes na pequena cidade, além
de 12 mil leitos hoteleiros, com uma zona urbana de 200 mil habitantes, tornando-a a
segunda cidade mais importante do México (atrás apenas da Cidade de mesmo nome), que
atualmente, possui cerca de 500 mil habitantes. Internacionalmente é o sétimo destino
turístico mais procurado, segundo dados da OMT (2013). Entre outras características, o
planejamento espacial em Cancun alinha-se ao viés metropolitano, com a concentração de
serviços e infraestrutura explorados nas atividades turísticas de lugares considerados
desabitados e/ou com economia menos desenvolvida. Com este fluxo internacional, a cidade
de Cancun ganhou status de “paraíso turístico”. Quanto à sua questão urbana, temos três
principais características:

a) A cidade fora construída direcionada à lógica turística, considerada por muitos
autores como produto de uma urbanização turística, mesmo que, ligada a outros
fluxos;

b) A iniciativa privada possuiu uma importância considerável em investimentos e
outras ações do planejamento sobre a cidade; o Estado interviu principalmente
quanto ao encaminhamento de ações efetivas e, com incentivos fiscais e
financiamentos do Banco do México e do BID;
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c) A última e não menos importante, Cancun possuía prazos estabelecidos para a
consolidação de seus fluxos. Calculado a partir de dados estatísticos de
economia, ela deveria se firmar em 5 a 7 anos como “importante centro turístico”
e de 20 a 25 anos, se tornaria um centro turístico de excelência internacional
(BOULLON, 2002).

Longe de consideramos apenas esta cidade como modelo de planejamento
internacional a ser adotado, ponderando seus planos de marketing e de propaganda, Cancun
serviu como referência para diversas ações em outros países. Mas como observa Harvey
(2004), “o sistema capitalista e suas dinâmicas socioespaciais diferenciam-se ante o (re)
equilíbrio das forças de poder existentes em cada local”. Massey (2009) enfatiza que “cada
lugar tem uma dinâmica diferenciada frente a seus agentes”.
Diante da emergente homogeneização da globalização, o turismo entra em uma
contradição espacial: vincula-se à lógica de homogeneização/globalização de que todos os
espaços podem ser turísticos, ao mesmo tempo que cada lugar turístico deverá ter seu
diferencial frente aos outros, principalmente em um contexto de “guerra dos lugares”.
(SANTOS, 2003)
Ante a este sucesso de Cancun, vários países – inclusive o Brasil – motivados pelo
discurso ambientalista de que o turismo e outras atividades econômicas alternativas
deveriam ser desenvolvidas, adotam uma inserção da atividade turística em seu território,
prioritariamente a partir dos grandes centros urbanos, ou seja, das metrópoles.
É exatamente neste contexto [metropolitano/urbano/turístico] que se iniciam novas
estratégias espaciais firmadas ao planejamento estatal. O turismo não se apresenta apenas
como um vetor de (sub) desenvolvimento para áreas longínquas ou pouco habitadas, mas um
agente que pode intervir em áreas já urbanizadas e metropolitanas. Ele se incorpora então,
em uma nova conjuntura espacial nos anos 1980-90.
Neste mesmo período, outro modelo é “criado” e adaptado na cidade de Barcelona,
capital da Catalunha29 localizado na Espanha. Capel (2006) aponta que este exemplo foi
29

Catalunha é uma comunidade autônoma espanhola, com o status oficial de “nacionalidade”. O território compreende
quatro províncias: Barcelona, Girona, Lleida e Arragona. A capital e maior cidade é Barcelona, que também é a segunda
maior cidade de toda a Espanha, depois de Madrid. Ela cobre uma área de cerca de 32.000 km² e tem uma população oficial
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criado para solucionar a recessão econômica global e principalmente os conflitos locais da
Espanha quanto às novas formas da cidade e do desenvolvimento econômico.
Sua execução se deu somente porque Barcelona foi escolhida como cidade-sede das
Olimpíadas no ano de 1992, capitaneando investimentos públicos e privados. Em suma, o
megaevento30 produziu uma motivação específica para desencadear o planejamento espacial
na cidade a partir dos fluxos originários do turismo para o evento, bem como para o período
posterior. Capel (2005,2006) propõe que o modelo de Barcelona é pautado em três
principais características:

a) Para o crescimento urbano da cidade e seu entorno ser efetivado, foi considerado
que a franja metropolitana deveria expandir-se, e para isso, as “velhas formas”
(rugosidades31 propostas por Santos (2009), deveriam ser reorganizadas em um
de 7.535.251 habitantes. Compreende a maior parte do que foi o território do extinto Principado da Catalunha, sendo o
resto da região agora pertencente ao sul da França. A comunidade faz fronteira com a França e com Andorra ao norte, e
com o Mar Mediterrâneo ao leste, com uma costa de 580 km. As línguas oficiais são o catalão, o espanhol e o aranês.Tal
questão de independência foi “aprovada” por 80% dos cidadãos de Barcelona no dia 10 de novembro de 2014, conforme
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/11/141110_catalunha_votacao_hb informa. O governo da área
metropolitana de Barcelona é influenciado pela fragmentação do poder municipal sobre a diversidade das estruturas
administrativas. O território municipal pode ser afetado por decisões tomadas pelas seguintes instituições: o Conselho da
Cidade, os órgãos dirigentes das associações de serviços do antigo Metropolitan Corporation of Barcelona, o Conselho do
Condado de Barcelonès, o Conselho do Condado de Barcelona, o catalão unidade ou através de seus vários ministérios ou
departamentos, o governo central como uma unidade ou através dos vários ministérios, e da Comunidade Europeia. Tudo o
que pode produzir uma sobreposição de decisões, contradições e conflitos. A Área Metropolitana determinada em 1974,
com um corpo diretivo, que incluiu 27 municípios dentro do Metropolitan Corporation of Barcelona, reorganizou-se em
1979 após as primeiras eleições municipais democráticas. Mas em abril de 1987, o governo catalão aboliu a Corporação
que desde então tem sido apenas de gerenciamento de serviços conjuntos através da Metropolitan Serviços de Água e
Tratamento de Resíduos, e da Autoridade de Transporte Metropolitano. (CAPEL,2005)
30

Megaeventos tornou-se uma temática muito discutida e abordada nos últimos anos em Barcelona e no Brasil. No Brasil,
temos uma discussão motivada pela escolha do país como sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olímpiadas – 2016 na
cidade do Rio de Janeiro. Autores de destaque abordam tais questões, como Mascarenhas (2007), Vainer (2009), Maricato
(2008) e falam sobre o impacto e o desenvolvimento de tais planejamentos capitaneado principalmente pela esfera federal e
estadual. Mascarenhas (2007) afirma que “(...). Vivemos uma época na qual os capitais adquiriram capacidade inédita de
fluir velozmente pelo território. ” Este conjunto de transformações afetou profundamente a forma de conceber e realizar o
planejamento urbano. Na contramão do tradicional planejamento físico-territorial, de caráter holístico, o novo modelo de
planejamento passa a enfatizar a implementação dos chamados Grandes Projetos de Desenvolvimento Urbano – GPDU(s) como vetores privilegiados e “estruturantes” do desenvolvimento. O certo é que quando tratamos de eventos olímpicos, sob
o ângulo do urbanismo, do planejamento e da gestão das cidades, estamos falando para algo que vai muito além do Esporte.
Entendemos por urbanismo olímpico o conjunto de pressupostos e intervenções sobre as cidades que acolhem os grandes
eventos olímpicos.
31

Ao citarmos “rugosidades [espaciais]” trazemos a discussão relevante sobre as velhas e novas formas espaciais que
influenciam na atualidade e no futuro. Para Milton Santos, “Chamamos rugosidades ao que fica do passado como forma,
espaço construído, paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se
substituem e acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou arranjos. É dessa
forma que elas são uma parte desse espaço-fator. Ainda que sem tradução imediata, as rugosidades nos trazem os restos
da divisão do trabalho já passada (todas as escalas da divisão social do trabalho), os restos dos tipos de capital utilizados
e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho. (SANTOS, 2004, p. 140). Podemos afirmar assim, de fato, que as
“rugosidades” expõem a concepção de que o espaço não se torna a forma expressa de uma paisagem meramente atual, mas
sim de um acúmulo de paisagens que se entrelaçam e se desdobram ao passo que vão se fixando, adaptando e resistindo as

84

contexto de “renovação urbana” como a preservação histórica de equipamentos
urbanos. Destacamos aqui diversificadas ações, tendo sob o pano de fundo, o
mesmo processo: a metropolização. Ao mesmo tempo em que temos a
valorização dos espaços centrais, há uma expansão metropolitana e o
reconhecimento de outras áreas com novos equipamentos, conforme Harvey
(2009) apontava em Baltimore com a “reurbanização” da cidade para a
consolidação de novos fluxos voltados à metrópole;

b) O Turismo entra como a “chave” para o sucesso do novo planejamento espacial
em Barcelona. A partir dele, são promovidas numerosas transformações
socioespaciais e principalmente, novos agentes sociais são inseridos na teia de
relações urbanas, como agências turísticas, hotéis, entre outros. Ele promove a
ampliação da economia local-metropolitana;

c) A dimensão participativa do modelo de Barcelona foi essencial para a realização
“social” do projeto. Apesar da concentração de inúmeros serviços nas áreas
centrais, praticamente todos os bairros da cidade receberam alguma benfeitoria e
como ouviram as propostas voltadas a melhoria e renovação de equipamentos e
serviços, a pressão social tornou-se relativamente nula, auxiliando na
concretização do projeto das elites sem grandes conflitos socioespaciais, típicos
de grandes intervenções e ações.

No que podemos destacar sobre os denominados modelos de Cancun e de
Barcelona, é que, enquanto o primeiro se refere a um “planejamento” meramente turístico
em que são forjadas e criadas cidades, locais turísticos que possuem uma dinâmica
socioeconômica iniciada pelo turismo; o segundo reportar-se a uma refuncionalização e
ampliação econômica da cidade de Barcelona a partir do turismo, já que a indústria,
comércio e serviços na cidade já demarcava a Catalunha como uma das mais importantes
áreas econômicas da Espanha (BALIBREA, 2003)
novas formas incorporadas ao espaço. Existem conceitos que assemelham conteúdos e significados similares; Godoy
(2004) explora a (des) construção do espaço, que caracteriza como “A noção de (des)construção do espaço baseia-se na
concepção de que a sociedade pós-moderna, ao mesmo tempo em que produz formas espaciais correspondentes, em um
dado momento histórico, às necessidades de produção, circulação, consumo e informação, também as dissolvem e as
redefinem em sintonia com as novas necessidades sociais que emergem, por sua vez, em um dado momento para, em
seguida, serem diluídas e transformadas”. (GODOY, 2004, p. 33)
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Notamos aqui de fato, na cidade de Barcelona, a relevância da metropolização no
que tange ao turismo, pelo fato de ser uma cidade importante na economia catalã e
espanhola, localizada na costa noroeste da Península Ibérica, com 636 km² e uma população
de 1,6 milhão de habitantes. Se considerarmos sua periferia metropolitana ela chega a 3,3
milhões de habitantes (dados da OMT, 2014).
Muitos autores colocam o exemplo de Barcelona como um tipo de turismo
metropolitano que situa a cidade como o principal polo [espaço] turístico da região com suas
funcionalidades urbanas, bem como as particularidades históricas e sociais. Ela polariza e
organiza as atividades turísticas no seu entorno, destacando a posição da metrópole em
relação à city marketing e o turismo que se promove devido à emergente evidência dos
Jogos Olímpicos de 1992.
Assim, partimos da diferenciação entre o modelo de Cancun e de Barcelona que, se
nos anos de 1960-70 tinha uma tendência a criar espaços para o turismo, com formas
inovadoras e articuladas com o planejamento regional de formas tipicamente
descentralizadoras; nos anos 1980-90 escolhe novas formas de conceber espaços turísticos,
vinculados às metrópoles, espaços firmados nas atividades econômicas diversas, mas que
possuem infraestruturas urbanas construídas e com possibilidades para expansão de fluxos
econômicos, como turísticos.
No que se refere a Barcelona, percebe-se que a cidade apesar de crises econômicas
dos anos 1980-90, já possuía grande participação industrial e de comércio na Catalunha e na
economia espanhola. A cidade, segundo maior centro econômico e populacional – perdendo
apenas para Madri – já apresentava uma infraestrutura de atividades produtivas de caráter
regional como nacional.
Nos anos 1990, com a ampliação da relevância do turismo na cidade, bem como a
expansão de outros setores relacionados, um ano antes dos Jogos Olímpicos -1991, o
número de turistas chegou à cerca de 300 mil/ano. Em 2013 este número alcança os 9,5
milhões de estrangeiros, o que coloca a cidade como um dos 25 maiores fluxos turísticos do
mundo.
Tal modelo é evidenciado, essencialmente, no que se relaciona à consolidação do
turismo em Barcelona não somente nos períodos temporais ligados ao megaevento, mas que
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colocou o destino em uma vitrine para visitação, reforçando fluxos turísticos e demais
atividades econômicas já existentes, de forma que o contexto de crise econômica espanhola
dos anos 2014-15 não atinge Barcelona, que se mantém como um enclave de relativa
estabilidade econômico-turística. (OMT, 2014)
A sua localização estratégica: a oeste da Espanha e ao lado do Mar Mediterrâneo
coloca a cidade como primordial centro econômico litorâneo do país, com 36 municípios
que compõe sua área metropolitana, instituída em 2011, conforme o mapa 5 demonstra.

Mapa 5 – Localização da Área Metropolitana de Barcelona – Espanha
Fonte: OMT, 2014.

É neste contexto de prestigio metropolitano que Barcelona se estabelece desde os
anos 1980, e com os Jogos Olímpicos de 1992 ela passa por um vetor de
urbanização/metropolização que modifica as estruturas e os agentes sociais envolvidos e, de
forma prioritária, o desenvolvimento do turismo na cidade, em conjunto com a articulação
de outras ações que envolvem o caráter turístico. (GOMEZ, 1995)
Nesta perspectiva, o conceito de turismo metropolitano é colocado como uma das
mais importantes concepções sobre a relação do turismo e da metrópole, onde as
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características e espaços metropolitanos são incluídos na lógica turística de forma que eles
“são os principais espaços” a serem consumidos pelo trade turístico. Em outras palavras, os
espaços metropolitanos com seus monumentos, contextos históricos, serviços urbanohistóricos, entre outros, são as principais motivações dos fluxos turísticos à metrópole.
(GÓMEZ, 1995).
Em um dos principais estudos realizados por Gómez (1995), Palomeque (1995),
Delás (1995), as cidades espanholas destacam-se como incorporadas na lógica do turismo
metropolitano.

El sistema de ciudades, como nodes de una “geometria variable”, es la red donde
se residencia la nueva configuracion espacial. Se percebe un complejo flujo de
relaciones espaciales em una dialectica de descentralización aparente y profunda
metropolización de las actividades principales. Esta tensión central entre
intregrácion y desconcetración productiva y territorial (...) La ciudad como lugar
que atrae el consumo turístico de negócio y ócio (...) dando lugar a fases
sucessivas de acumulacíon e innovácion (GOMEZ, 1995, p.7)

Barcelona e Madrid são as principais cidades que se configuram como espaços do
turismo metropolitano já que se apresentam como importantes polos culturais, econômicos e
promovem a integração entre outros municípios, incutindo funções e atribuições aos seus
espaços citadinos, bem como aos espaços dos municípios que compõem a área
metropolitana. (DÉLAS, 1995)
Desta forma, os estudos de Palomaque (1995) sugerem que o turismo apesar de ter
importância considerável para a cidade de Barcelona nos anos 1980-90, foi com os Jogos
Olímpicos de 1992 que se promoveu a articulação do Poder Público com as estratégias da
iniciativa privada, para se colocar novas etapas do turismo numa abrangência de relevância
regional, mas fundamentalmente, internacional.
Os espaços foram refuncionalizados e transformados para que a cidade se tornasse
cada vez mais urbana, turística; e com esta solidificação de práticas urbanas, o papel de
metrópole cada vez mais se intensifica. Palemoque (1995, p. 122-123) enfatiza: “Barcelona
presenta los fundamentos básicos (...) Barcelona la nueva Barcelona – el “produto
Barcelona”.
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Desta maneira, compreendermos que o turismo se relaciona com as lógicas de
produção urbana, principalmente no que se refere ao Poder Público – com suas políticas
governamentais e as estratégias da iniciativa privada que se consolidam com as ações
públicas que atribuem com uma “nova forma de ver e produzir a cidade”. Palomeque (1995)
destaca quatro principais estratégias realizadas na cidade de Barcelona que é imitada
parcialmente por muitos planos e projetos em outros países:

a) A promoção turística através das novas imagens e representações da cidade, em
níveis regionais e internacionais. O marketing e a propaganda participam do cenário
da “nova cidade”;

b) Os Jogos Olímpicos como vetor de fluxos e fixos turísticos, trazendo
repercussões das novas estruturas urbanas e funcionais realizadas na cidade, bem
como os resultados das promoções turísticas organizadas;

c) As alterações acontecidas na cidade, apesar de promover o turismo como
importante atividade, ocasiona mudanças na localidade para o desenvolvimento de
outras atividades, bem como indústrias, serviços e comércio;

d) A última, e não menos importante, é a continuação de planos e planejamentos
governamentais da cidade bem como o papel da metrópole a partir da consolidação
do turismo. Em outras palavras, o planejamento parte da colocação da cidade na
ênfase regional e internacional para transformá-la em uma metrópole cada vez mais
independente e estruturada em todos os aspectos econômicos.

Tal conceito – turismo metropolitano – envolve as dinâmicas turísticas que
acontecem nas maiores metrópoles dos dias atuais, e contradizem diversos discursos sobre a
atividade de busca aos lugares naturais que possuem características mais amenas e
tranquilas. Assim, tais autores procuram a essência do turismo, que em seus primórdios e
desenvolvimento, sempre teve em sua emissão e recepção de fixos e fluxos turísticos, o
caráter urbano [e agora, metropolitano]. Desse modo as dimensões turísticas nas metrópoles
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e espaços metropolitanos se ampliam e se destacam nas maiores cidades do mundo, como
São Paulo, Pequim, Barcelona, New York, entre outras.
O papel das atividades turísticas na metropolização se insere a cada dia, em uma
dimensão relevante e presente nos planos e planejamentos governamentais, entre os quais, os
realizados no Nordeste brasileiro, que passa por dinâmicas semelhantes. É entre o turismo e
as metrópoles, que as primeiras políticas governamentais do turismo são realizadas na
região. As metrópoles, por suas funções, estruturas urbanas já consolidadas são alvo das
primeiras ações turísticas. No próximo capítulo, partiremos do entendimento de como tais
políticas governamentais relacionadas ao turismo representam o cenário do Nordeste
brasileiro através da fragmentação das atividades econômicas, bem como a organização de
um “Nordeste turístico” onde a Geografia do Turismo precisa ser constituída de análises
espaciais para a compreensão de tais mudanças em uma das regiões mais notórias, porém,
desiguais e com heranças espaciais em seus espaços.
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A formação do Nordeste turístico: da fragmentação econômica às
primeiras políticas governamentais turísticas
Nos últimos anos, o Nordeste brasileiro sofreu grandes transformações socioespaciais
devidos, entre outros motivos, ao planejamento governamental em suas escalas regionais,
metropolitanas, municipais e locais. A articulação das atividades econômicas e sua
espacialização/localização vem promovendo várias dinâmicas que formaram a Região
Nordeste em seus diversos períodos temporais.
A constituição da área limítrofe – hoje chamada como Região Nordeste – é resultado
de inúmeras dinâmicas que advém da colonização do território brasileiro desde os séculos
XVI e XVII com características econômicas vinculadas à exploração e captação de recursos
naturais, principalmente ligados à agropecuária, que vão colocar o Nordeste brasileiro como
a principal “área” de acumulação de riquezas durante várias décadas. (ANDRADE, 1986).
Falar da constituição ou da formação da Região Nordeste é compreender a rede de
relações entre diversos agentes sociais e suas mais variadas escalas e períodos temporais.
Estes períodos temporais e suas particularidades existem nos muitos espaços, onde se
incluem as atividades econômicas, as classes sociais, a hierarquia urbana (cidades, regiões,
distritos, entre outros) e as consequências socioespaciais resultantes.
Assim, neste trabalho não procuramos compreender per si a constituição ou a
formação da Região Nordeste, já que temos muitos trabalhos voltados às estas temáticas,
alguns já citados como Castro (1991), Celso Furtado (1996), Prado Jr (1998), Tania Bacelar
de Oliveira (2007), Oliveira (1981), Albuquerque Jr (1999), entre outros textos que
trabalham diretamente e/ou indiretamente a Região Nordeste. Buscamos, pois, compreender
as bases socioeconômicas ante a relevância da produção regional do Nordeste brasileiro de
forma que acreditamos que tais dinâmicas foram essenciais para a sua constituição, como
Haesbaert (2010) destaca quanto aos construtos da região.
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Desta maneira, este capítulo será composto de quatro tópicos que pretendem
construir a discussão sobre as bases espaciais do Nordeste brasileiro quanto à influência
posterior do turismo nos aspectos regionais e metropolitanos. Pretende-se refletir sobre a
relação das antigas e novas dinâmicas socioespaciais que passam por articulações,
adaptações e mudanças diante da produção espacial/regional.
Assim, o turismo – predominantemente litorâneo – passa a ter um papel cada vez
mais primordial no discurso regional do Nordeste brasileiro quanto ao planejamento
governamental em suas muitas escalas. Porém, o Nordeste do Brasil, tem em seus espaços
outras atividades econômicas que podemos denominar, em alguns casos, como rugosidades
que também influenciam na produção espacial de determinadas áreas e lugares.
Com os espaços econômicos voltados à agropecuária e sua constituição na
organização espacial nos séculos XVI à XIX, as articulações das elites nordestinas se
articulavam em conjunto com o discurso governamental do Nordeste brasileiro direcionando
à construção de uma “região” com bases fortes nos apelos naturais vinculados à pobreza e
semiaridez.
Nos séculos XX e XXI, a fragmentação das atividades econômicas, reunida à
urbanização e planejamento governamental de âmbito regional no Nordeste brasileiro,
propicia mudanças significativas na construção da região perante as articulações de agentes
sociais e de dinâmicas socioespaciais. Constituem-se novas lógicas da hierarquia urbana,
tanto pelas dinâmicas resultantes, como pela adaptação econômica, social e cultural. Há,
com isto, novos conteúdos nesta formação da região Nordeste.
O turismo, preso a este “novo” planejamento regional/espacial de âmbito
governamental conjunto, nas décadas dos anos 1960-70 passa a ser um vetor de
desenvolvimento do Nordeste, articulando escalas municipais, estaduais e federais em um
novo patamar de “discurso governamental” que modifica as ações e políticas públicas,
principalmente as voltadas às escalas econômicas.
Temos, portanto, nos anos 1970-80 em quase todos os estados nordestinos o início
de políticas governamentais voltadas ao turismo vinculadas às características naturais (como
o litoral e serras) que passam a ser os principais motivos de concentração de investimentos
públicos e privados. Com isso, o fortalecimento de políticas públicas no Nordeste brasileiro
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nos anos 1980-90 direciona-se para a construção de um novo imaginário em que o turismo é
o principal “mote” de dinâmicas socioespaciais (DANTAS, 2008).
É neste contexto, que temos os espaços litorâneos como essenciais para
compreender a predominância das dinâmicas turísticas no Nordeste brasileiro. Dantas (2007)
aponta que as capitais estaduais, e em muitos casos as que se tornaram posteriormente
cidades matrizes das regiões metropolitanas como metrópoles, tem um papel fundamental
para a consolidação da rede urbana do Nordeste, que desde a sua formação espacial, esteve
atrelado ao litoral. Temos assim, no “litoral” as principais dinâmicas econômicas do
passado, como no presente. (MORAES, 2005).
Desta forma, pretendemos compreender como o turismo teve (e tem) um papel
urbanizador na região brasileira, principalmente com as dinâmicas relacionadas aos espaços
litorâneos. Dantas (2012) aponta para uma urbanização litorânea que possui particularidades
como novas adaptações dos lugares e às realidades dos espaços. Destarte, procurando
entender tais questões e discussões, este capítulo será dividido em quatro tópicos:
a) A fragmentação das atividades econômicas no Nordeste brasileiro Como
consequência das novas dinâmicas econômicas e urbanas no século XX, há a fragmentação
das atividades econômicas no Nordeste brasileiro, constituindo-se assim numa nova
“região”, conforme aponta Santos (2006). Faremos uma breve discussão sobre como esta
fragmentação vai de encontro a atividade turística relacionando-a as novas dinâmicas
espaciais.
b).As primeiras ações governamentais turísticas no Nordeste brasileiro
Iniciadas ainda nos anos 1960-70, influenciam muitas ações quanto ao rumo das dinâmicas
espaciais no Nordeste brasileiro. Antes, considerado como uma atividade econômica – de
discurso e consequências contraditórias e incertas perante a economia na época – o turismo
principia seu papel na construção dos novos rumos do Nordeste brasileiro.
c) O turismo e Nordeste brasileiro: do planejamento à ação  Ante a um novo
cenário turístico – atrelado à urbanização, metropolização, regionalização e principalmente
aos espaços litorâneos – nos anos 1970-80, a prática se consolida como um importante vetor
do desenvolvimento e urbanização do Nordeste brasileiro, passando então, de um papel
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coadjuvante à protagonista no planejamento governamental nos espaços regionais e
metropolitanos.
d) A geografia do turismo do Nordeste brasileiro: considerações espaciais sobre o
panorama atual  Com as mudanças decorridas no Nordeste brasileiro configura-se um
“Nordeste turístico” ou para sermos mais exato, uma geografia do Nordeste brasileiro, onde
considerações espaciais do turismo tornam-se essenciais para a compreensão da
fragmentação/localização da atividade na região, como suas diversificações e diferenciações
relacionadas às mais diversas ações governamentais e da iniciativa privada.

3.1.

A fragmentação das atividades econômicas no Nordeste brasileiro
O Nordeste brasileiro só pode ser depreendido através de sua “história do espaço”,

ou seja, como as atividades econômicas, além das sociais e culturais, se relacionam com a
produção espacial. Como construto de uma “região”, mesmo que refutada e/ou aceita por
alguns autores, se constrói uma hierarquia urbana-funcional tanto em seu “território” como
na relação deste com outras áreas brasileiras. As mudanças partem, principalmente, das
formas econômicas na Região Nordeste e as suas localizações e dinâmicas espaciais. Os
séculos XVI à XIX são marcados por “ciclos” ou monoculturas relacionadas diretamente a
fluxos da metrópole e/ou para países da Europa; tais dinâmicas econômicas influenciam o
que Furtado (2005) intitula de “complexo econômico nordestino32”
Desse modo, temos no século XIX um período de transição econômica tanto na
lógica intra-regional como interregional do Nordeste, já que com o grande contingente
populacional e os grandes fluxos econômicos (oriundos da cana-de-açúcar) passam a ter
reduções drásticas tanto pela concorrência de outros países quanto pela substituição por
outras atividades econômicas.
A expansão da economia nordestina durante esse longo período consistiu, em
última instância, num processo de involução econômica: o setor de alta
produtividade ia perdendo importância relativa e a produtividade do setor pecuário
32

Furtado (2005) trata o Nordeste como um “complexo econômico“ devido, principalmente, à relação entre as
zonas produtoras de açúcar e a consolidação da pecuária. Se por um lado, o açúcar promovia lucros
consideráveis para a metrópole, impulsionava notável expansão nas zonas de pecuária, ligado à sobrevivência
dos próprios habitantes. O que em muitos casos, os autores intitulam de “subsistência”. Com a economia do
açúcar e a da pecuária (carne e couro) as primeiras cidades do Nordeste brasileiro iniciam-se, ocasionando uma
interação/integração dos fluxos originados pela renda e economia de subsistência e crescimento econômico.
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declinava à medida que este crescia. Na verdade, a expansão refletia apenas o
crescimento do setor de subsistência, no qual se ia acumulando uma fração
crescente da população. Dessa forma, de sistema econômico de alta produtividade
em meados do século XIX, o Nordeste se foi transformando progressivamente
numa economia em que grande parte da população produzia apenas o necessário
para subsistir. (FURTADO, 2005, p.71)

Assim, em um contexto diferenciado dos séculos anteriores, o Nordeste brasileiro
no século XX passa a ter uma adaptação de sua economia aos fluxos exteriores de âmbito
nacional (entre eles, os da região Norte, Sul e Sudeste) tanto como no internacional em
várias esferas. Os planos de ações governamentais no início do século XX tentam integrar o
Nordeste no campo econômico brasileiro, mesmo que de forma periférica:
Guimarães Neto (1997) propõe a partir disto, três fases essenciais da economia no
Nordeste brasileiro desde à sua gênese, a colonização do século XVI até aos dias atuais, que
em outras palavras seria, da plantação da cana-de-açúcar até a estabilização da
industrialização e do turismo.

 Séculos XVI - XVII: O primeiro momento de fixação de uma estrutura
econômica e social que tradicionalmente se identificou como o Complexo
Econômico do Nordeste, composto de diversos segmentos exportadores os quais,
associados às algumas atividades econômicas mais voltadas para o mercado
interno, inclusive a atividade pecuária que a partir de determinado momento
passou a ter dinâmica própria, revelou intensa capacidade de absorção de força de
trabalho;
 Séculos XVIII - XIX: Uma segunda fase, no qual este Complexo Regional voltase para o mercado interno e passa a se articular, da perspectiva comercial, como
produtor ou consumidor, com os demais espaços nacionais, num movimento mais
geral de constituição e fortificação do mercado interno brasileiro;
 Séculos XX - XXI: Um terceiro momento, que se apresentou na superação da
articulação comercial anterior, caracterizado, em fase mais recente e
correspondente à consolidação dos segmentos mais importante da indústria
pesada no país, pela transferência para as regiões periféricas, inclusive o
Nordeste, de frações do capital produtivo, público e privado, que, explorando
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novas oportunidades de investimento nesses espaços, promoveriam uma
integração produtiva dessas regiões, já articuladas comercialmente desde a fase
anterior.

Podemos citar então, que a terceira fase [ou momento] que se liga à nossa análise
sobre a fragmentação do Nordeste brasileiro, típica do século XX, deve-se principalmente à
captação de investimentos governamentais além de incentivos fiscais que integram o
planejamento espacial governamental no intuito de promover a integração produtiva
brasileira. (Ibid., p.40).
Nos anos 1950, no contexto do Pós-Guerra, há profundas modificações nas formas
econômicas capitalistas prioritariamente anexadas aos fluxos cada vez mais integrados e
globalizantes. Harvey (2005) observa que com os espaços centralizadores e periféricos da
economia o sistema capitalista passa a ter uma “divisão internacional do trabalho” em que
assim, as regiões e espaços participam de forma fragmentada da produção bem como dos
grandes capitais. Entre outras palavras, se determinados espaços econômicos participam de
todas as etapas e processos ligados à produção de mercadorias no século XIX e início do
século XX, a nova conjuntura em meados do século XX anseia por uma divisão e
fragmentação das formas e etapas de produção em uma lógica mundial econômica, de
âmbito regional e articulada. (HARVEY, 2009).
Haesbaert (2005) assinala que além da caracterização de uma “divisão
internacional do trabalho” há a constituição do que pode ser chamado de nova (des) ordem
mundial, em que o papel das técnicas, tecnologias e informações terão uma relevância
jamais vista, coadunando com a visão de Santos (2007) perante o meio técnico-científicoinformacional.
Com a rápida industrialização para alguns países periféricos (alguns denominados
depois “subperiféricos”), principalmente a partir dos anos 1950, houve uma
complexificação muito maior dos espaços produtivos. Dessa forma, a nova divisão
internacional do trabalho passou a ser baseada não estritamente nos setores de
economia por tipo de produto, mas nos níveis tecnológicos de produção, nas
formas de gestão e nas relações dominantes (...) É interessante ressaltar que cada
momento histórico valoriza diferentes “recursos naturais” e, portanto, distintas
regiões do planeta. (HAESBAERT, 2005, p.43)
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Desta maneira, o Brasil passa por processos de industrialização e urbanização
absorvendo as novas lógicas econômicas capitalistas dos anos 1950, já que os países
periféricos, economicamente falando, passam por investimentos diversos, tanto do campo
governamental como do privado. O período pós-guerra é marcado por amplo crescimento
econômico nos países centrais e a articulação com países periféricos, acontece mesmos em
contextos de dicotomias ideológicas e econômicas, típicas da Guerra Fria.
Se por um lado, os países periféricos – como é o caso do Brasil – que enfrentam
uma desigualdade socioeconômica comparada aos países centrais, às regiões nestes países
periféricos passam por adaptações, conflitos, tensões entre os numerosos interesses políticos
regionais, como da própria política nacional. Os antagonismos socioespaciais ampliam-se
ante a expansão econômica.
É neste contexto, que o Nordeste brasileiro entra na nova pauta de planejamento
governamental (na esfera regional) nos anos 195033, isso se reflete nas várias rivalidades
econômicas promovidas pelas diversas disparidades regionais (pela formação histórica como
lógica interregional) e pelas ações que visam equilibrar e/ou criar possíveis ações frente a
um desequilíbrio regional de desenvolvimento (HADDAD, 1993)
Segundo Haddad (Ibid. p.256) o Nordeste é umas das regiões brasileiras em que a
mobilização do planejamento governamental aconteceu de forma intensa e persistente,
espelhando as diversas formas de ações voltadas às melhorias econômicas, como a
concentração de recursos financeiros em muitos órgãos de desenvolvimento, como podemos
33
O planejamento governamental brasileiro nos anos 1950 passa por mudanças relacionadas às outras fases e
ações anteriores. Wanderley (2008, p.117-118) cita que: “A preocupação efetiva com as desigualdades
regionais emergiu no Brasil em meio a execução do Plano de Metas do governo de Juscelino Kubitschek (JK),
quando, na ocasião, foi observada a não contemplação do Nordeste. Em 1956, criou-se o Grupo de Trabalho
para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), com o objetivo de realizar diagnósticos sobre a economia
nordestina. Com a chefia de Celso Furtado, foi produzido, em 1959, o Relatório do GTDN 1 o que resultou na
criação da Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Esta, em sua primeira fase de
ação, programou o artigo 34/18 de estímulo aos investimentos na região. Em 1974, foi criado o Fundo de
Investimentos do Nordeste (Finor), constituindo-se de recursos aplicados em ações e debêntures destinados a
apoiar financeiramente empreendimentos instalados ou que viriam a se instalar nas áreas de atuação da Sudene:
Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo”. Então, temos que destacar que os fatores de integração
nacional da região Nordeste envolveram as questões de incentivos federais e estaduais, a infraestrutura básica e
as des-economias de aglomeração em razão da saturação locacional da Indústria do Sudeste. Algumas
iniciativas públicas foram tomadas por meio de incentivo para reflorestamento, turismo e exportação, subsídio
ao crédito agrícola, garantia de preços uniformes para produtos agrícolas independentes dos custos de
transportes, preço único dos derivados de petróleo para todo o território nacional, etc. Esses incentivos
influenciaram a formação de capital e o desenvolvimento das regiões. A preocupação com o desenvolvimento
regional fez com que alguns estados criassem incentivos estaduais para favorecer os investimentos internos e
externos, entre eles, a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a doação de
terrenos.
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citar o Banco do Nordeste (BNB), a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) e também o Departamento de Obras Contra as Secas (DNOCS) nos anos 195060.
As diversas ações de abrangência nacional, e a articulação com os governos
estaduais, resultaram em um sucesso considerável, principalmente voltado à industrialização
a partir dos anos 1950-60 onde, posteriormente, o turismo se apresentará como relevante
vetor de desenvolvimento. Tais ações também se vinculam à lógica continental de
desenvolvimento, essencialmente institucionalizada pelos planos e modelos estudados e
analisados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL).
Esta emergente fragmentação econômica do Nordeste brasileiro deve-se, antes de
tudo, à resposta das ações governamentais diante da situação da região em relação às outras
regiões que tinham fluxos econômicos mais intensos, como são os casos do Sudeste pelo
café e a industrialização. Desde já, a série de ações vindas do planejamento governamental
no Nordeste passam a ser essenciais para a compreensão das dinâmicas socioespaciais da
região.
O desenvolvimento da economia nordestina tem recebido seu impulso básico por
meio do setor exportador tanto para o Centro-Sul como para o exterior. O setor
público desempenha um papel básico e importante quando transfere para a região
uma soma maior do que arrecada, compensando as saídas de recursos do setor
privado. O problema é que os recursos transferidos pelos governos, em sua grande
parte, sempre tiveram um caráter assistencialista, enquanto que os recursos
privados poderiam gerar empregos permanentes. Para incentivar a aplicação de
recursos privados no Nordeste, fazem-se necessárias políticas públicas de
incentivos fiscais e de infraestrutura para as empresas. A infraestrutura é uma
questão essencial para a atração de investimento, e inclui: melhoria das rodovias,
criação de portos para escoamento da produção, superação de gargalos no
suprimento de alguns insumos básicos utilizados pelas indústrias. Além dessa
questão, outro ponto se refere às políticas de distribuição de renda com a
finalidade de estimular o mercado consumidor. (WANDERLEY, 2008, p.116)

Se por um lado, há a consolidação de ações materiais do planejamento
governamental no Nordeste, há também, as ações imateriais, baseado em um imaginário
veiculado às imagens positivas da região perante a heterogeneidade e possibilidades dos
espaços que a formam. Assim, a constituição de políticas de desenvolvimento econômico
associadas à agricultura irrigada, aquicultura, produção de grãos (soja) e capitaneadas pelo
turismo litorâneo, embasam os panoramas diferenciadores e complementadores do novo
imaginário social nordestino. (DANTAS et al, 2005)

98

Há nessa situação, a partir dos anos 1950, mudanças na “estrutura econômica” do
Nordeste acompanhando as outras regiões brasileiras que se tornavam cada vez mais
industrializadas e dependentes do setor de comércio e serviços. De fato, firmava-se a
fragmentação da economia nordestina ante as emergentes dinâmicas urbanas e econômicas
do Brasil.
Destarte, o planejamento governamental no Brasil é construído nos anos 1960-70
com várias ações, predominantemente de escala federal, capitaneadas pela Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com implantação de infraestrutura básica e a
prioridade da indústria nos polos regionais consolidados como a formação e adaptação de
novos polos a partir de localidades/cidades ligadas à hierarquia urbana.
São propostos quatro grandes planos nacionais para o planejamento governamental
do Nordeste brasileiro a partir da política de Desenvolvimento Econômico, publicado em
1959. Os períodos destes planos diretores foram entre 1961-1963, 1963-1965, 1966-1968 e
1969-1973,

que

propunham

inúmeras

ações

fundamentalmente

visando

o

crescimento/desenvolvimento econômico que se propunham a solucionar as mazelas da
região. Os princípios dos Planos Diretores do planejamento governamental do Nordeste, a
partir da SUDENE (1959, 1961, 1963, 1966, 1969), foram baseados em:
a) Criação de uma infraestrutura econômica, com concentração de investimentos
públicos em rodovias e ferrovias, portos, objetivando fluxos econômicos;
b) Aproveitamento racional da água dos rios e açudes no intuito de reconhecer os
potenciais hídricos como a sustentação dos mananciais para as atividades
econômicas;
c) Reestruturação da economia agrícola com a reorganização da zona semiárida,
com possibilidades de irrigação, reorientando e intensificando a produção de
grãos;
d) A prioridade da política da industrialização para firmar-se como a principal
atividade econômica do Nordeste brasileiro, articulando e adaptando as zonas e
características industriais já existentes, com intensificação e aporte considerável
de investimentos;
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e) Captação dos recursos minerais, com o levantamento geológico e cartográfico
em articulação com das atividades industriais e agropecuárias já consolidadas
tanto quanto com aquelas à serem planejadas e propostas;

Baseado nestas prioridades econômicas, temos diversas ações governamentais ao
longo dos anos 1960-70, que visavam a ampliação das indústrias no Nordeste brasileiro
como a solidificação da agropecuária, procurando inicialmente, unir os elementos agrícolas
produzidos na região com o seu processamento realizado nas indústrias; por isso, as
primeiras indústrias estão atreladas às sementes oleaginosas, produção têxtil, calçados, entre
similares.
No mapa 6, temos uma síntese das principais ações governamentais do
planejamento regional da SUDENE no intuito de promover o desenvolvimento como
“integração” das principais cidades (capitais estaduais) e as médias cidades localizadas,
principalmente, no interior nordestino.

Mapa 6 - Ações governamentais da SUDENE no NE brasileiro (1960 -1980)
Fonte: IBGE, 2015

100

O mapa 6 em destaque mostra as principais ações governamentais realizadas nos
planos diretores da SUDENE para o incentivo ao planejamento regional:
a) No que diz respeito aos transportes, os portos de Recife (PE), Salvador (BA),
Fortaleza (CE), Itaqui (MA) são ampliados; o sistema rodoviário é fixado com as
atuais BR-101 (antes chamada de BR-5), BR 116 (anteriormente BR – 13), BR
222 (denominada primeiro de BR -22), BR 020 (antes designada de BR – 44); as
ferrovias que ligavam Fortaleza-Crato, Salvador; Juazeiro-Petrolina, entre
outras;
b) A construção e ampliação dos sistemas regionais: Cariri, Fortaleza, Centro-Norte
do Ceará, Rio Grande do Norte, São Francisco, Senhor do Bonfim, Maranhão,
Piauí, Sul da Bahia, entre outros menores;
c) A articulação entre a agropecuária e abastecimento/racionalização das principais
bacias hidrográficas dos rios nordestinos, realocando “áreas úmidas” para o
plantio agrícola e “áreas férteis” para a irrigação. Temos a bacia do Baixo e
Médio São Francisco (BA), com os sistemas do Rio Curu, Jaguaribe (CE),
Piranhas e Apodi (RN), Parnaíba (PI), entre outros pequenos rios,
d) Áreas de industrialização, com aporte de investimentos, principalmente nas
capitais estaduais: Fortaleza (CE), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB),
Maceió (AL), Aracaju (SE), Salvador (BA).

Com estas ações governamentais, o Nordeste brasileiro recebe uma série de
recursos federais que visam priorizar o desenvolvimento econômico onde a indústria possui
um “papel diferenciador” da economia primeiramente localizada nas capitais estaduais. Tais
condutas em conjunto à uma crescente urbanização resulta em distintos índices dos setores
econômicos: a agropecuária como atividade coadjuvante, a indústria como “força motriz”
dos investimentos e de emprego, e a “terceirização” ligada a um crescimento industrial.
Se a Região Nordeste, ante a sua origem, é conhecida pela hegemonia agrícola em
sua composição do PIB, os anos 1960-1990 são marcados por mudanças em sua economia,
priorizando os setores industriais, comerciais e de serviços. A articulação da economia
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nordestina e a brasileira preparam novos rumos, onde o turismo nos anos 1990-2000 tornarse-ia “prioridade principal” do planejamento governamental.
Com as tabelas 1, 2 e 3 abaixo, mostraremos os dados sobre a composição setorial
do PIB nos anos 1950-1990; o Nordeste que era 41% agrícola em 1950 e responde ainda por
12,6% em 1990; bem longe dos já reduzidos índices nacionais de 24,3% em 1950 e 7,0% em
1990. Por outro lado, vemos apenas nos anos 1980 o Nordeste com índices industriais
consideráveis (35,4%) enquanto que os valores nacionais estavam em crescimento desde os
anos 1950. Assim, os índices de comércio e serviços já agregavam importantes informações
desde os anos 1950, sendo apenas reduzidos nos anos 1980, no auge do planejamento
governamental das regiões metropolitanas, e consequentemente, das áreas industriais que
consolidara principalmente na hinterlândia das capitais estaduais onde algumas se tornariam
metrópoles nos anos 2000-2010. Por isso, o Nordeste adapta-se à nova realidade econômica
contemporânea do Brasil.
Estados

1950

1960

1970

1980

1990

Alagoas

44,02%

49,67%

28,55%

23,56%

22,81%

Bahia

43,42%

39,78%

23,15%

16,27%

10,45%

Ceará

49,44%

40,92%

19,01%

15,36%

12,13%

Maranhão

46,51%

50,02%

43,20%

31,73%

19,63%

Paraíba

54,17%

56,76%

26,81%

17,73%

15,32%

Pernambuco

30,88%

30,20%

14,19%

11,02%

9,60%

Piauí

47,11%

47,06%

31,64%

22,87%

12,19%

Rio Grande do Norte

50,31%

47,02%

18,68%

12,57%

7,52%

Sergipe

35,91%

42,74%

21,33%

17,38%

10,69%

Nordeste

41,00%

39,50%

22,30%

15,90%

12,60%

Brasil

24,30%

17,80%

11,60%

10,10%

7,00%

Tabela 1 – Participação da Agropecuária na Economia Nordestina (%) / (1950- 1990)
Fonte: IPEA,2014
Estados

1950

1960

1970

1980

1990

Alagoas

18,08%

13,81%

16,83%

22,93%

24,31%

Bahia

8,70%

12,12%

19,88%

37,57%

38,02%

Ceará

6,26%

7,96%

16,59%

29,36%

33,75%

Maranhão

8,63%

9,96%

8,38%

21,67%

19,03%

Paraíba

10,89%

8,99%

14,76%

26,55%

25,57%

Pernambuco

20,42%

15,76%

21,90%

33,33%

33,64%

102

Piauí

3,75%

5,67%

6,94%

21,07%

21,52%

Rio Grande do Norte

8,92%

10,06%

16,71%

35,15%

36,31%

Sergipe

18,56%

10,82%

25,65%

28,93%

44,39%

Nordeste

13,80%

13,40%

18,30%

35,40%

23,80%

Brasil

24,10%

32,20%

35,90%

41,00%

33,30%

Tabela 2 – Participação da Indústria na Economia Nordestina (%) / (1950 - 1990)
Fonte: IPEA, 2014
Estados

1950

1960

1970

1980

1990

Alagoas

37,90%

36,52%

54,62%

53,51%

52,88%

Bahia

47,88%

48,10%

56,97%

46,15%

51,53%

Ceará

44,30%

51,13%

64,41%

55,27%

54,12%

Maranhão

44,86%

40,02%

48,41%

46,60%

61,34%

Paraíba

34,95%

34,25%

58,43%

55,73%

59,11%

Pernambuco

48,69%

54,03%

63,92%

55,65%

56,76%

Piauí

49,14%

47,27%

61,42%

56,06%

66,28%

Rio Grande do Norte

40,76%

42,92%

64,62%

52,28%

56,17%

Sergipe

45,52%

46,44%

53,03%

53,69%

44,91%

Nordeste

45,20%

47,10%

59,40%

53,40%

63,60%

Brasil

51,60%

50,00%

52,70%

48,90%

60,00%

Tabela 3 – Comércio e Serviços (setor terciário) na Economia Nordestina (%) / (1950- 1990)
Fonte: IPEA, 2014

Com os dados expostos, podemos perceber a hegemonia da agricultura dos anos
1950 nos estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão (com índices de
54,17%, 50,31, 49,44% e 46,51%), enquanto que no mesmo período, os maiores índices de
indústria eram em Pernambuco, Sergipe e Alagoas (20,42%, 18,56% e 18,08%),
respectivamente. Tais índices refletem a preeminência da agricultura no Nordeste, tendo
“pontos específicos” de indústria, fatores ligados à cana de açúcar e a indústria pesada e
petroquímica, fundamentalmente em Pernambuco.
As ações do planejamento governamental, capitaneada pela SUDENE, juntamente
com a indústria foram essenciais nos anos 1970-80 para que nos anos 1980-90 estes índices
chegassem de forma significativa nos estados da Bahia (8,70% em 1950 para 38,02% em
1990), Ceará (6,26% em 1950 para 33,75% em 1990), Sergipe (18,56% em 1950 para
44,39% em 1990), Rio Grande do Norte (8,92% em 1950 para 36,31% em 1990), sendo que
neste período de 1950 e 1990, respectivamente, os estados de Alagoas (18,08% - 24,31%),
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Maranhão (8,63% - 19,03%), Paraíba (10,89% - 25,57%), Piauí (3,75% - 21,52%) obtiveram
índices positivos, porém, menores que os demais.
Com a tendência da economia mundial, brasileira e nordestina no que se refere à
predominância do setor terciário (comércio e serviços) nos Produtos Internos Brutos (PIB’s)
e Produtos Nacionais Brutos (PNB’s) como na produção econômica, a terceirização da
economia tornou-se um fato que alcança, cada vez mais regiões, países, localidades na
própria forma da produção capitalista do espaço em sua totalidade.34
Especificamente no Nordeste brasileiro, vemos de fato, com a articulação efetiva
dos planos governamentais de escalas federais e estaduais, que os anos 1980-1990 foram
marcados pela diversificação da economia nordestina com o revigoramento das metrópoles –
e suas áreas de entorno – como as forças matrizes da fixação da região na importância
interregional, nacional e internacional.
Com as novas técnicas e tecnologias atadas à agropecuária, o setor primário passa
por transformações profundas tanto na produção de grãos, como pela concentração de
investimentos e das ordens de decisão quanto à espacialidade, quantidade e especificidade
de produtos. Em suma, a agropecuária abrange, entre outros aspectos, o nível globalizado.
A utilização da biotecnologia, o uso intensivo de máquinas agrícolas, entre outros,
além de mudar a composição técnica e orgânica da terra, fizeram expandir o meio
técnico científico informacional (...). Paralelamente à difusão da agricultura
científica e do agronegócio, processou-se um crescimento de áreas urbanizadas
também no campo, notadamente nas áreas que se modernizam (...). Uma das
consequências da reestruturação produtiva no Brasil é o processo acelerado de
urbanização e crescimento urbano (...). Tal situação deve-se principalmente,
porque a agropecuária moderna tem o poder de impor especializações territoriais
cada vez mais profundas. (ELIAS, 2005, p.234)

Vimos com isto, uma adaptação das atividades tradicionais às novas formas
econômicas atuais ligadas à urbanização, metropolização e, na escala que analisamos, a
regionalização. Em outras palavras, não existe mais a lógica rígida de ciclos econômicos,
mas da fragmentação/articulação das atividades econômicas hierarquizadas pela

34

Harvey (2006, p.39) “considera que o processo de desvalorização firme e contínuo – enxugamento,
reengenharia e terceirização – como de transformação espacial, ao longo de linhas tradicionalmente associadas
ao imperialismo, fazem parte da história real”. Neste sentido, a flexibilidade dos direitos trabalhistas, dos
empregos, como pelos custos da produção faz com que a terceirização seja a forma mais usual e propícia à fase
da economia atual do século XXI.
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infraestrutura – principalmente organizadas pelos planejamentos governamentais (urbano e
industrial) que influencia os fixos e fluxos dos muitos espaços forjados por essas dinâmicas.
Deste modo, Dantas (2010) explicita que três atividades econômicas foram
preponderantes para a construção de elites nordestinas: o açúcar, o algodão e a indústria.
Tais elites articularam-se perante as novas formas capitalistas da economia nos anos 19801990 que com os interesses políticos intrarregionais conduzem à uma fragmentação da
economia regional.
Agora aparecem novos espaços de produção, aqueles associados a novos atores em
escala regional, criando um espaço econômico, social e político de resistência no
Nordeste. Esse espaço se funda na agricultura moderna (principalmente a irrigada)
e no turismo litorâneo. Neste espaço entram em cena novos atores regionais: de
um lado, um segmento importante da elite política, notadamente aqueles que
possuem amplo poder de assimilação e de reprodução e, do outro, pequeno número
de empresários e de funcionários da administração pública. (DANTAS, 2010, p.7)

Destarte, a fragmentação econômica do Nordeste brasileiro fortalece-se frente as
rugosidades espaciais e também pelos novos espaços de produção, moldados pela
articulação destas novas e velhas elites econômicas. E tais características socioeconômicas
se ampliam motivadas também pela falência dos investimentos governamentais dos anos
1970 e 80 e da ditadura militar; pela industrialização proposta no Nordeste o que não
apresentou os resultados favoráveis para solucionar os principais problemas da região,
quanto à pobreza e expansão econômica.
Com a ruptura do padrão de financiamento no final dos anos 70 e com a
progressiva crise fiscal, ocorreu um colapso do planejamento econômico nacional
em todos os níveis, reduzindo a capacidade da União de articular as esferas
subnacionais de governo. O fortalecimento das opções de integração das regiões
com o exterior, em detrimento das articulações de caráter nacional, expôs o risco
de fragmentação de regiões tradicionais e a produção de novos espaços. Assim,
regiões e estados menos industrializados tenderam a se articular com a região e o
estado mais industrializado através da “especialização” de suas economias. Assim
é que os estados do Nordeste passaram a se integrar com os mercados do Sul e
Sudeste, através da especialização da produção de bens intermediários. (BERNAL,
2005, p.27)

Se por um lado, as principais áreas econômicas industriais, já edificadas,
prioritariamente, pelas antigas atividades econômicas como a cana-de-açúcar, algodão e em
alguns pequenos casos, a agropecuária, conseguiam índices relevantes perante a sua
hinterlândia, as desigualdades socioeconômicas nos próprios estados se ampliavam como na
própria lógica interregional. A partir dos anos 1980, notadamente com a Constituição
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Federal de 1988 que permite maiores poderes e autonomia relativa ante as ações políticas, os
estados nordestinos passam por um processo de concorrência econômica e fiscal que
defende, ao mesmo tempo, um discurso de integração e regionalização cada vez mais
afinado a favor das novas dinâmicas econômicas que modificam o imaginário do semiárido
nordestino. (DANTAS, 2010)
Em suma, os estados nordestinos mudam a pauta de exportação, explorando
produtos valorizados no mercado internacional. Os Polos de Desenvolvimento Integrado
(PDI’s) transformam o Nordeste brasileiro, principalmente quanto às zonas de várzea, platôs
e cerrado que passam a ser espaços privilegiados na produção agrícola, notadamente em
áreas irrigadas. Por outro lado, o turismo entra na pauta como “nova” atividade econômica
que se insere em quase todos os estados nordestinos a partir dos anos 1980. (DANTAS,
2006)
Destacamos então que para Dantas (2013), há dez principais polos de
desenvolvimento integrado caracterizados pela irrigação, produção de grãos, pecuária
leiteira, produção de frutas cítricas e até, produção de soja. São eles os Polos: Sul do
Maranhão (MA), Uruçui-Gurgéia (PI), Cariri-Cearense (CE), Baixo Jaguaribe (CE), AssúMossoró (RN), Alto Piranhas (RN), Petrolina Juazeiro (PE), da Bacia Leiteira de Alagoas
(AL), Sul de Sergipe (SE), Oeste Baiano (BA).
Com estas novas ações atreladas ao planejamento governamental, apresentam-se na
pauta nordestina, três grandes e importantes atividades econômicas que influenciarão os
rumos do Nordeste brasileiro nos anos posteriores de 1980-1990:
a) Agronegócio  uma nova vinculação da agricultura diante das novas técnicas e
tecnologias, principalmente capitaneadas por multinacionais, produzindo grãos
diversos, frutas críticas, e em alguns casos, uma pecuária intensiva;
b) Indústria  Encabeçado por áreas portuárias, os polos industriais firmam-se
também para justificar os fluxos originários da agricultura e agronegócio, como
as áreas de Porto de Mucuripe (Fortaleza/CE), Porto do Pecém (São Gonçalo do
Amarante/CE), Porto de Itaqui (MA), Porto de Natal (RN), Porto de Cabedelo
(PB), Porto de Suape (PE), Porto de Maceió (AL), Porto de Sergipe (SE), Porto
de Salvador, Ilhéus e Aratu (BA).
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c) Turismo litorâneo  Atividade que se inicia principalmente nas capitais
estaduais nos anos 1960-70, alcança fluxos cada vez mais intensos nos anos
1980-1990 com o planejamento governamental de fragmentação da região e com
os investimentos específicos do turismo (como o PRODETUR/NE I, II e
Nacional) a partir dos anos 1990, e também com o impacto de ações de
infraestrutura e “aceitação imaginária” de quase todos os municípios e estados
nordestinos.
É neste novo rumo do planejamento governamental regido pelas ações do governo
federal e articulado com as inovações políticas de descentralização federativa e a maior
autonomia dos estados que a indústria e o setor de serviços se ampliam em praticamente
todos os municípios. Percebe-se com isto, o turismo como uma consequência desta
ampliação na diversidade de atividades de lazer no Nordeste brasileiro.
Neste período observamos que o (s) processo (s) que forma (m) e/ou intensifica (m)
a globalização acentua-se de tal forma em decorrência da abertura econômica dos estados
frente a “quebra geopolítica” da invisível Guerra Fria quanto pela consequente
financeirização econômica de maiores aportes de capitais. As multinacionais ampliam-se,
principalmente, para os países menos desenvolvidos, como os da América Latina, América
Central e Ásia. (HARVEY, 2008).
É desta forma que várias características socioeconômicas modificam-se. Entre
outras, podemos destacar: a flexibilidade dos trabalhos e dos direitos trabalhistas; a
financeirização da economia em diversos setores; a industrialização locacional como a
formação de complexos industriais; a menor participação do Estado na economia; e em
alguns casos, o turismo que se apresenta como uma atividade crescente não somente nos
países desenvolvidos, mas nos subdesenvolvidos, com regiões, fluxos e receitas cada vez
maiores. (HAESBAERT, 2005).
A agregação de outras atividades econômicas como a facilidade de articulação com
vários lugares e a (re) produção de novos espaços voltados ao consumo, faz com que o
turismo se torne uma importante estratégia de propaganda e marketing para países e estados.
Se ele era marcado como atividade econômica dos países centrais, a partir dos anos 1960-70
os países considerados menos desenvolvidos são incentivados a se inserir neste cenário
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turístico e mundial. É neste contexto, que o turismo associado à valorização do litoral na
presença da sociedade estudada detalhadamente por Dantas (2002), se mostra não somente
como um vetor de desenvolvimento, mas também de urbanização que influencia muitos
espaços “fora” do cenário econômico e transformando outros que apresentavam rugosidades
econômicas.
3.2. As primeiras ações governamentais turísticas no Nordeste brasileiro
O planejamento governamental no Nordeste brasileiro nos anos 1980-90 e no início
do século XXI prioriza o turismo e o agronegócio como atividades prioritárias. Se nos anos
1960-70 as ações privilegiavam a industrialização como principal atividade econômica da
região, centrada principalmente nas grandes cidades ou na formação de núcleos e distritos
industriais, os anos 1980-90 serão marcados pelos deslocamentos turísticos como uma das
atividades econômicas com aspectos diferenciados relacionados, especificamente, à uma
“descentralização espacial”.
Estes aspectos distintos do turismo partem da sua capacidade de agregação de
outras atividades econômicas como o espraiamento e descentralização de suas dinâmicas no
espaço. Se a industrialização pairava principalmente em núcleos específicos concentradores,
o turismo podia ser “planejado” de forma regional como um “todo”, em áreas/microrregiões.
Tais questões eram agregadas ainda ao marketing e propaganda inerentes a ele já que ao
contrário da indústria, em sua produção espacial, gera dinâmicas menos agressivas ao meio
ambiente, pois é considerado por muitos autores e estados, como uma atividade
economicamente sustentável. (KRIPPENDORF, 2009).
Diretamente para a compreensão da produção espacial do Nordeste brasileiro, há um
aspecto relevante para a atividade turística em suas inúmeras esferas: trata-se de sua união
ao processo de urbanização. Pois, esta atividade econômica possui um papel fundamental
tanto

no

planejamento

governamental

em

relação

à

atração

de

fluxos

nacionais/internacionais para a economia, quanto na geração de empregos, ou como efeito
urbanizador em áreas não propicias às atividades econômicas tradicionais.
Fazendo

um

paralelo

com

as

atividades

tradicionais

(agropecuária

e

industrialização) há diversos espaços nordestinos que não dispunham da capacidade de
reproduzir tais lógicas. A inserção do turismo (notadamente o litorâneo) e sua articulação
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com outros setores econômicos permite que, como atividade econômica ele se torne
relevante para a região nordestina brasileira como uma “solução econômica” para os estados
em consonância com os discursos governamentais voltados ao turismo (BENEVIDES,
1996). Ao tornar-se uma das atividades econômicas prioritárias do Nordeste brasileiro, um
“espaço” é valorizado e privilegiado com investimentos públicos e privados mantendo a
concentração da população brasileira que acontecia desde o início do século XV. É com a
junção de atividades anteriores e atuais, que o espaço litorâneo tem uma função
imprescindível na sociedade contemporânea, conforme Dantas (2002) aborda em sua análise
sobre a “litoralização”.
Se passarmos a compreender os espaços litorâneos e seu papel na sociedade
contemporânea do Nordeste do Brasil, constata-se ser necessário a articulação de suas
importâncias desde os aspectos econômicos (fluxos e localização estratégica), imobiliários
(a construção de empreendimentos para habitação tradicional como para aqueles vinculados
ao turismo), os demográficos (a concentração populacional) e os socioculturais (as práticas
de lazer, como o turismo litorâneo e vilegiatura marítima cujo o litoral possui um papel
fundamental em sua efetivação).
Moraes (2005), ao avaliar também a gestão da zona costeira brasileira, propõe as
características naturais inerentes ao litoral, como os aspectos socioeconômicos que foram
agregados no decorrer dos séculos entre as suas funções econômicas de períodos anteriores e
atuais, que são transpassados, não somente por características naturais e econômicas, como
também pelas de lazer.
Aproximando bastante o foco da análise para o espaço geográfico de seu maior
interesse – as zonas costeiras – pode-se levantar interrogações acerca das
particularidades da localização litorânea. Em termos ainda bastante genéricos,
pode-se dizer que se trata de uma localização diferenciada que, em qualquer
quadrante do globo, apresenta características naturais e de ocupação que lhe são
próprias (...). Portanto, o recorte do “litoral”, justifica-se amplamente como uma
mediação geográfica. (...). Para começar, tal proximidade torna os espaços
litorâneos as bases terrestres imediatas de exploração de todos os recursos
marinhos, dando-lhes uma ampla vantagem locacional (...). A posição litorânea
também revela uma favorabilidade impar no que importa à circulação, detendo a
primazia na alocação dos pontos terminais dos fluxos intercontinentais de
mercadorias (...). O litoral também particulariza, modernamente, por uma
apropriação cultural que o identifica como um espaço de lazer, por excelência, e os
espaços preservados são, hoje, ainda mais valorizadas nesse sentido. (MORAES,
2005, p.20-21)
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Com estas vantagens naturais, econômicas, sociais e culturais, o litoral é de fato, um
espaço que sempre concentrou fluxos e fixos econômicos, desde à questão militar até o
escoamento de mercadorias. O Brasil, com seus 7.408 km em percurso contínuo e/ou 9.198
km de litoral com suas saliências e reentrâncias, possui uma diversidade e grandeza natural
considerável perante outros Estados e regiões mundiais. (IBGE, 2006).
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Gráfico 2 – Estados Brasileiros e suas extensões litorâneas (em Km)
Fonte: IBGE,2014.

Em seu relevo, pode-se ver no Brasil, que seus 17 estados possuem litoral. Os nove
estados nordestinos totalizam 3.317km (ou seja, 45% de todo o litoral do país) com
características naturais diferenciadas denotando a presença de (paleo) dunas, fozes de rios,
etc. Encontraremos ainda uma ocupação dispersa e fragmentada, com concentrações
populacionais nos principais núcleos urbanos antigos. Vê-se logo, uma mescla de
características naturais diversas vinculadas ao imaginário do “lazer” (“aspectos tropicais”)
motivado pelo fortalecimento da infraestrutura e população já existente nestes locais
(MORAES, 2005).
Mesmo que apresente alguns paradoxos35 quanto aos usos dos espaços litorâneos
nos séculos XVIII e XIX no Brasil e seu Nordeste, os espaços litorâneos sempre

35

Dantas (2002,2009), ao discutir a litoralização no Brasil e nas cidades da América Latina propõe que no
contexto brasileiro, as elites regionais desprezavam o litoral principalmente pelo seu aspecto relacionados aos
portos, que onde haviam pessoas mais pobres, sujeira de mercadorias perecíveis e não perecíveis, além da
habitação de pessoas mais simples que se localizavam em áreas marginalizadas pelas classes mais abastadas.
Nesse aspecto, o autor cita a cidade de Fortaleza que em seus planejamentos governamentais do século XIX
cresce dando as “costas para o mar” promovendo uma série de modificações urbanas que retratam suas
consequências até hoje. Tais condutas modificar-se-iam ainda no final do século XIX e início do século XX,
com o advento “cultural” da Bélle Époque que entre outras características, valorizava o litoral quanto ao uso de
lazer, principalmente baseado no turismo e vilegiatura marítima (já discutido no cap. 1) que possui laços
intrínsecos com a Inglaterra, França e Itália; importantes Estados tanto na Antiguidade, como nos novos fluxos
atuais das práticas relacionadas ao lazer. (ARAUJO,2012).
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representaram relevante papel quanto às ações governamentais. Desde à questão portuária
até a formação do cenário político-administrativo (das 9 capitais estaduais, apenas Teresina
é localizado no interior do seu estado (PI), mas possui a cidade litorânea de Parnaíba,
importante núcleo piauiense, como também responsável pela concentração populacional e
econômica.
Assim, o litoral no Nordeste brasileiro apresenta-se como uma área estratégica
detentora de características naturais, sociais, econômicas, entre outras. Com a ocupação
colonial ocorrida no litoral, a hierarquia urbana se solidifica nestas áreas já que o litoral
começa a ter outros usos, principalmente associados ao lazer, como o turismo litorâneo e
vilegiatura marítima. As atividades litorâneas unem-se à hierarquia urbana já existente,
agregando novas dinâmicas urbanizadores como fontes de recursos financeiros (estatais e
privadas) que se relacionam com outras lógicas citadinas. Por isto que, inicialmente, o
turismo litorâneo se concentra nas capitais estaduais e grandes cidades, passando de uma
lógica de metropolização, para o “espraiamento” destas configurações litorâneas.
Notadamente foi em meados do século XX que o turismo litorâneo no Nordeste
brasileiro iniciou seus fluxos – considerados tímidos – concentrados nas capitais estaduais
que tinham maior aporte de infraestrutura como de empreendimentos turísticos (leiam-se
hotéis, pousadas, entre outros). O turismo se revigora com o tecido urbano e metropolitano,
que promoverá, posteriormente, os efeitos de uma periurbanização, ligados a estes processos
urbanos fortificados.
Destarte, a maioria das cidades que se destaca pela importância econômica como de
população estão localizadas no litoral, nos anos 1980-90, o que gera então seus fluxos
econômicos

e

de

infraestrutura

reunidos

ao

turismo

litorâneo,

ligados

à

metropolização/regionalização. O mapa 7 mostra o panorama populacional e a distribuição
das principais cidades do Nordeste brasileiro no início dos anos 1990.

111

Mapa 7 – Principais cidades do Nordeste Brasileiro / 1991
Fonte: IBGE,2015.

Observa-se, neste mapa, que a população das cidades de maior importância
econômica na região Nordeste estão localizadas no litoral brasileiro – entre outros motivos,
pela estabilização da hierarquia urbana das atividades econômicas anteriores – em que se
destaca Pernambuco com as localidades litorâneas de Olinda, Recife, Paulista, Jaboatão dos
Guararapes, em uma “rede urbana estadual” de relevância diferenciada no próprio Nordeste,
influenciando, diretamente, os estados de Paraíba e Alagoas, segundo dados de polarização
do próprio IBGE (2007).
Por outro lado, nos outros estados temos as capitais, e em sua maioria, regiões
metropolitanas que podem ser consideradas metrópoles, excetuando-se São Luís (MA) e
Teresina (PI). Mas há cidades relevantes que não se inserem nessa formação/posição como
são os casos de Imperatriz (MA), Mossoró (RN), Vitória da Conquista (BA), Caruaru (PE)
localizados em porções territoriais no interior dos seus estados.
É com esta tendência, que o panorama do turismo no Nordeste brasileiro se
apresenta nos anos 1990: uma concentração de recursos, população, infraestrutura nas
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capitais estaduais e em raros casos, em municípios que possuem uma infraestrutura vinda de
recursos específicos para a alicerçar as novas atividades econômicas, ligadas ao jogo de
interesses políticos intrarregionais. Percebe-se nesta questão, que os planos governamentais
relacionados ao turismo dos anos 1980-90 possuem uma relevância nas ações turísticas de
anos posteriores. Como o turismo consegue articular-se nas esferas regionais e
metropolitanas, a atividade econômica consegue ter impactos mais profundos para as regiões
e metrópoles que as outras atividades econômicas.
Portanto, os espaços litorâneos – com a ocupação inicial dos primeiros núcleos
urbanos oriundos principalmente do fortalecimento das capitais estaduais – são os que mais
fomentam as ações governamentais e posteriormente, a iniciativas privada, iniciando assim,
uma nova fase de planejamento regional-espacial em caráter secundário à industrialização,
porém, solidificando uma nova atividade econômica no Nordeste brasileiro.
É neste contexto, que as principais ações políticas relacionadas ao turismo estão
associadas à implantação de órgãos governamentais responsáveis pela criação de planos que
pudessem unir o turismo à urbanização/regionalização, reforçando as rugosidades espaciais
já existentes. Tais questões partem das especificidades de cada cidade que irá fazer parte das
características peculiares da concorrência turística dos lugares nas décadas posteriores.
Assim, com a agropecuária e a indústria em decadência e a falta de investimentos
estatais nos anos 1980, os estados nordestinos entram em uma guerra fiscal e concorrência
direta de atividades econômicas, na qual o turismo terá um papel essencial nas novas lógicas
de planejamento governamental e socioespaciais.
Nos anos 1960-1970 iniciam-se as primeiras ações governamentais relacionadas ao
turismo no Nordeste brasileiro, principalmente vinculadas à criação de órgãos turísticos e/ou
articulação/agregação a outros existentes com planos e programas específicos direcionados
ao turismo. Os estados nordestinos localizados ao norte/leste da Região Nordeste destacamse como os pioneiros, casos de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e,
posteriormente, Paraíba, Ceará e Sergipe. Logo, podemos definir duas características
fundamentais nas primeiras ações do turismo no Nordeste brasileiro: a) a primeira que
corresponde ao período 1960-70 e caracteriza-se pela criação e agregação de órgãos
governamentais relacionadas ao turismo quanto à escala estadual, executando o pioneirismo
de Maceió que já tinha um plano específico da capital em 1961; b) refere-se ao 1970-80, que
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assinala, principalmente, a formação de planos e programas específicos que priorizam entre
outros lugares, os espaços litorâneos e aqueles que possuíam patrimônios históricos, em
especial, as cidades de Salvador (BA), João Pessoa (PB), Recife e Olinda (PE) como aponta
a Tabela 4.
Escala

Anos

Estado

Ação Específica

1961

Alagoas

Estadual

Plano Turístico de Maceió

1966

Bahia

Estadual

Departamento de Turismo

1967

Pernambuco

Estadual

Criação da Empresa de Turismo de Pernambuco

Governamental

(EMPETUR)
1968

Alagoas

Estadual

Criação do Conselho Estadual de Turismo

1968

Pernambuco

Estadual

Criação da Empresa Metropolitana do Turismo de
Recife

1970

Pernambuco

Estadual

Centro Permanente de Turismo

1970

Pernambuco

Estadual

Preservação do patrimônio histórico de Recife e
Olinda

1972

Rio Grande do Norte

Estadual

Empresa de Promoção do Turismo do Rio Grande do
Norte - EMBROTURN

1972

Bahia

Estadual

Empresa Estadual de Turismo da Bahia

1974

Bahia

Estadual

Centro de Convenções do Turismo

1975

Paraíba

Estadual

Criação da Empresa Paraibana de Turismo

1976

Paraíba

Estadual

Plano de Desenvolvimento Turístico

1983

Paraíba

Estadual/Federal

Investimentos e Financiamentos de hotéis no litoral
de João Pessoa

1984

Alagoas

Estadual

Primeiro Terminal Turístico de Alagoas

1985

Paraíba

Estadual

Preservação do patrimônio histórico de João Pessoa

1986

Rio Grande do Norte

Estadual

Criação do Plano Parque das Dunas – Via Costeira

1988

Alagoas

Estadual/Federal

Preservação do patrimônio histórico de Maceió e seu
entorno

1988

Paraíba

Estadual

Incentivos para construção de megaprojetos turísticos
– Complexo Turístico Costa do Sol

1988

Paraíba

Estadual

Criação e consolidação do Projeto Costa do Sol

1989

Ceará

Estadual

Criação do Programa de Desenvolvimento Prioritário
do Litoral Cearense (PRODETURIS)

Tabela 4 – Primeiras ações governamentais do turismo no Nordeste brasileiro (anos 1960 - 80)
Fonte: BNB, 2005; IBGE,2010; MTUR,2014.
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Com as primeiras ações governamentais que direcionavam o turismo para as
escalas estadual e regional, os estados nordestinos – excetuando de certa forma, o Maranhão
e Piauí – passam por transformações socioespaciais relevantes especialmente quanto à sua
orla marítima e os aspectos urbanos. Outras cidades, localizadas no litoral dos estados e/ou
aqueles que já possuíam rugosidades na hierarquia urbana participam de forma mais ativa
com os novos fluxos turísticos que se ampliam nos anos 1980-90.
A urbanização litorânea – atrelada à atividade turística – se consolida em quase
todo o Nordeste brasileiro, agregando cidades e localidades litorâneas que são formadas e/ou
são adaptadas aos novos fluxos turísticos que se vinculam também às outras escalas
econômicas, como a lógica imobiliária através dos empreendimentos turísticos como
segundas residências e/ou imóveis de uso ocasional, representativos da vilegiatura marítima.
Ela representa um papel fundamental para o crescimento econômico tanto no campo
metropolitano quanto no regional, reforçando investimentos privados.
Tomados em conjunto tais números de investimentos em infraestrutura urbana e
regional – inicialmente focalizados nas áreas turísticas – tiveram significativo
impacto na rede urbana metropolitana dos grandes centros nordestinos, seja pela
alteração nas relações entre centro (polo) e os demais municípios litorâneos, pela
possibilidade da inserção de novos negócios privados não apenas na hotelaria, mas
sobretudo na oferta de novos serviços e na dinâmica imobiliária regional. (...) as
tradicionais sedes metropolitanas passaram a estabelecer novos vínculos na rede
urbana metropolitana considerando a faixa litorânea da zona de praia como o
espaço mais dinâmico, em detrimentos das sedes rurais no interior dos municípios.
Uma conurbação costeira, composta por uma estreita faixa de terra urbanizada
com hotéis, pousadas, segunda residências, flats, condomínios, entre outros,
conectou diretamente os incipientes distritos em novos atrativos internacionais.
(SILVA, 2011, p.5)

Observa-se aqui, as primeiras análises espaciais do turismo na esfera metropolitano
e regional em que se chega à uma formação do “imobiliário-turístico” que seriam as
estratégias e as articulações de agentes sociais que visam reconfigurar-se, territorialmente,
com a eficiência do acúmulo de capital na permanência de fluxos, permitindo a ampliação
de recursos como a atratividade de empreendimentos com finalidades específicas ou afins ao
turismo, dando assim, novas características à estas localidades tanto quanto ao próprio
turismo. (SILVA, 2010)
Tais pesquisas são reflexos dos primeiros indícios estudados pelo Observatório das
Metrópoles (2011) que examinam os efeitos comparativos do turismo nas metrópoles de
Natal, Fortaleza, Recife e Salvador, pois, como se percebe o turismo processa lógicas
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espaciais de forma intensa nos anos 1990-2000. Portanto, a necessidade de investigações
voltados à amplitude turística no Nordeste brasileiro justifica-se como uma relevância
científica, técnica e governamental.
Neste sentido, notadamente as metrópoles nordestinas e de forma secundária, as
grandes e médias cidades passam por estratégias de cooperação entre os municípios com
novas necessidades e estratégias que são gestadas a partir das adaptações organizadas tanto
no âmbito estadual como no metropolitano. O lazer no litoral, mesmo sem ser incluído no
cerne das ações estratégicas do campo metropolitano e regional (de forma totalitária)
permanece e se fortalece nos anos 1990, como importante ação que propicia a (re) produção
do espaço urbano/regional formando espacialidades metropolitanas de níveis regionais.
(PEREIRA, 2013).
Em outras palavras, definimos que o turismo se apresenta tanto como um vetor de
desenvolvimento quanto de planejamento governamental que reinventa e forma as novas
lógicas das hierarquias urbanas regionais resultantes, principalmente, das atividades
agropecuárias (em especial nos séculos XVII, XVIII e XIX) como pela emergência da
industrialização planejada especialmente pela SUDENE, ainda no século XX, nas décadas
de 1950-60.
Com o redimensionamento das hierarquias urbanas do Nordeste brasileiro, as
metrópoles regionais ocupam um papel primordial nas mais importantes decisões
socioespaciais, construindo assim, novas lógicas graduais, ofuscando possíveis polarizações
de metrópoles superiormente posicionadas, como São Paulo e Rio de Janeiro. (PEREIRA,
2014).
O final dos anos 1980 e início dos anos 1990 marcam o “turismo” como atividade
econômica emergente em quase todos os estados nordestinos. Vários fluxos turísticos de
demanda estadual, regional e nacional são criados a partir da infraestrutura urbana já
existente como aquelas que foram projetadas pelos planos e programas governamentais do
mesmo período. Desta forma, os fluxos turísticos no Brasil e no Nordeste vinculam-se à
captação e recepção de fluxos originários das metrópoles e grandes cidades brasileiras,
influenciando a fortificação da hierarquia urbana, salvo São Paulo e Rio de Janeiro que, por
suas relevâncias internacionais, tem uma outra trajetória.
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O mapa 8 mostra os principais destinos turísticos no Nordeste Brasileiro nos anos
1990, em que se pode perceber o prestígio das capitais estaduais e das metrópoles ante à sua
recepção de turistas, bem como a de emissão tanto na lógica intraestadual como
interregional. (MTUR, 2005).

Mapa 8 – Principais destinos turísticos no Nordeste brasileiro / 1990
Fonte: MTUR, 2014, SETUR/CE,2013, EMBRATUR,2003

De acordo com a síntese de dados do MTUR (2014), SETUR/CE (2013) e
EMBRATUR (2003) explicitados no mapa acima, percebe-se que as únicas cidades que
possuíam fluxos turísticos maiores que 100 mil turistas nos anos 1990 eram apenas as
capitais estaduais Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador, sendo
que Teresina (PI) e São Luís (MA) além de algumas cidades, não citadas aqui, chegavam a
fluxos menores que 100 mil turistas. Estes fluxos são direcionados, principalmente, à cidade
de Salvador (com fluxos similares à 800 mil turistas/ano, sendo que o Carnaval possui
posição de destaque neste total) e Fortaleza com cerca de 295 mil turistas, segundo dados do
EMBRATUR (2003). Outras capitais estaduais aproximam-se de fluxos entre 100 e 300 mil
turistas.

117

É a partir das primeiras ações governamentais dos estados (descrito na tabela 4) que
são desenvolvidos vários tipos de programas e planos governamentais estaduais para o
planejamento espacial turístico, em que o litoral se apresenta como fundamental para as
estratégias adotadas pela maioria dos estados, priorizando ações com recursos financeiros
para os espaços litorâneos. Assim, na maioria dos projetos e planos estaduais relacionados
ao turismo, tem-se três características que predominam:
a) A prioridade de investimentos nos estados que tinham economia e/ ou projetos
mais organizados, onde o Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco
destacam-se com um papel essencial na captação dos recursos dentre os
municípios envolvidos;

b) A prioridade nas capitais estaduais e municípios litorâneos vinculados à região
metropolitana, via investimentos em urbanização de orlas marítimas, sinalização
turística e mapeamento do patrimônio histórico e ambiental;

c) Em efeito secundário e posterior, há investimentos em áreas que não recebem
recursos diretos de turismo, mas são, em sua maioria, litorâneos. Predomina a
“expansão”

da

atividade

turística

nos

estados,

como

reforço

da

urbanização/metropolização/regionalização destas áreas.

Desta forma temos um planejamento governamental nas escalas locais, estaduais e
regionais. A urbanização litorânea encerra um papel fundamental na articulação das mais
variadas esferas econômicas, do setor imobiliário ao comércio e serviços como também no
fortalecimento do próprio setor turístico. Então, se ações são iniciadas pelos governos
estaduais, o governo federal ratifica uma política governamental de ampla escala com a
gama de recursos da ordem de US$ 800 milhões.
Se os recursos financeiros governamentais começam a ser planejados e
direcionados ao turismo, percebe-se, segundo Dantas (2006), a relevância do discurso
político sobre a atividade econômica através da associação sociedade-natureza no Nordeste
brasileiro: se num primeiro momento, o “sol” era visto como principal problema da região, o
elemento natural passa a ser um dos principais fatores de atração de fluxos turísticos. Endres
ressalta que
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No Nordeste brasileiro as possibilidades de sucesso no incremento do turismo
encontram esteio nos belos recursos paisagísticos litorâneos, atrativo principal que
movimenta o turismo de massa e traz consigo o tão propalado desenvolvimento
local, seja este orientado por seus aspectos econômico, social, socioespacial,
sustentável ou endógeno. O turismo, como discurso político, é hoje uma das
principais atividades econômicas para alçar esta região a uma região desenvolvida.
Conjugou-se para isso, além da expansão da atividade em nível mundial a partir de
suas repercussões econômicas, programas governamentais como o PNMT e o
Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODETUR/NE, ainda
em voga, e a credulidade de que, comparado ao desempenho da atividade em
outros locais, regiões e países é possível, a partir desta, melhorar a qualidade
devida das comunidades receptoras. (ENDRES, 2008, p.75)

Então, o alinhamento e a criação de novos discursos políticos foram essenciais para
a construção deste planejamento governamental integrado do turismo com a urbanização, a
metropolização e a regionalização. As atividades turísticas entram como fator de
desenvolvimento local e/ou regional, desde pequenas localidades à capitais e grandes
cidades, como incremento econômico e/ou alternativa econômica frente as crises nas
atividades tradicionais ainda dos anos 1980. (DANTAS, 2002).
É nesse contexto que o Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR)
se expande como a principal política governamental de turismo do Brasil. Sub- dividido em
várias áreas e/ou regiões, aprimora-se com a elaboração do Programa de Desenvolvimento
do Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE) que recebe um aporte de US$ 800 milhões
investidos nos variados estados.
O PRODETUR I é criado em 29 de novembro de 1991, mediante Portaria conjunta
1, pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e EMBRATUR, para
financiar inúmeros investimentos de infraestrutura básica em diversos estados,
predominantemente litorâneos, sendo estruturado por sete componentes: Desenvolvimento
Institucional, Saneamento Básico, Proteção e Recuperação Ambiental, Transportes,
Recuperação de Patrimônio Histórico, Melhoramento de Aeroportos e Elaboração de
estudos e Projetos. (BNB, 2005)
(...) o PRODETUR I destaca-se como o programa turístico que define o Nordeste
brasileiro (...). Além dos investimentos públicos de infraestrutura, a iniciativa
privada, estimulada por essas novas configurações políticas, reforça investimentos
turísticos em quase todo o litoral nordestino. Esse contexto de valorização turística
nos anos entre 1990 e 2000 é de tal relevância que outras fases do PRODETUR
(PRODETUR II e Nacional) são aprovadas posteriormente, no intuito de reforçar o
papel do Estado para o desenvolvimento turístico e conseguir atrair cada vez mais
fluxos e investimentos turísticos. (ARAUJO, 2012, p.66)
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O programa tem um papel fundamental no desenrolar das ações turísticas como
uma atividade econômica de ordem governamental. Entretanto, a partir dos anos 1990 a
iniciativa privada, particularmente os recursos e investimentos de origem estrangeira que
irão se efetivar nos anos 2000, terá um papel imprescindível para a implantação de grandes
empreendimentos hoteleiros e/ou turísticos. O PRODETUR/NE I investe em muitos setores
nos estados nordestinos, e em especial, na construção e ampliação de aeroportos (Salvador,
Fortaleza, Parnamirim, São Luís, Aracaju, Porto Seguro) com cerca de 35,7% dos capitais
totais, seguidos de saneamento básico nos municípios com 25,8%, e a construção e
ampliação de rodovias com 18,2% dos recursos.
Segundo o BNB (2005) tais investimentos foram distribuídos de formas desiguais
obedecendo principalmente os projetos realizados pelos governos de acordo com as suas
capacidades de investimentos estaduais. Neste caso, podemos considerar que está era a
“contrapartida” diante da participação dos Bancos Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e do Nordeste do Brasil (BNB). Em suma, os planos deveriam ser compostos de
investimentos tanto de origem federal quanto do próprio tesouro estadual. Nesse caso, Bahia
e Ceará tiveram os maiores recursos na primeira fase do PRODETUR/NE I, sendo seguidos
por Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Maranhão, entre recursos de US$ 40 a 50 milhões.
Nesse caso, todos os estados tiveram recursos originários do PRODETUR/NE I com valores
de US$ 21 à US$ 215 milhões, conforme tabela 5.
Estado

Recursos em

Total dos

Extensão do

Média de Recursos

milhões US$

recursos (%)

Litoral (em km)

por km de litoral

no NE
Bahia

215,01

34,33%

932

230.697,00

Ceará

142,26

22,72%

573

248.280,00

Sergipe

50,75

8,10%

163

311.390,00

Alagoas

43,36

6,90%

229

189.380,00

Pernambuco

41,97

6,70%

187

224.460,00

Maranhão

40,94

6,53%

640

63.980,00

Rio Gde do Norte

38,24

6,10%

410

93.270,00

Paraíba

32,78

5,24%

117

280.190,00

Piauí

21,12

3,38%

66

320.040,00

Tabela 5 – Recursos Financeiros do PRODETUR/NE I e Litorais dos estados Nordestinos
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Fonte: BNB, 2005.

Com a concentração de recursos financeiros predominantemente na Bahia e no
Ceará, estes estados começaram a receber fluxos (internacionais e nacionais) consideráveis
nos anos 1990 pelas suas políticas mais agressivas frente ao “turismo regional”. Muitas
ações e propagandas veiculadas na mídia reforçavam a “imagem” de que tais localidades
eram destinos turísticos relevantes na região Nordeste. (DANTAS,2008). A ligação à uma
imagem turística dá-se, principalmente, com as grandes cidades - mais ainda para as
metrópoles – como é o caso de Fortaleza (CE) e Salvador (BA) que por serem as duas
maiores cidades do Nordeste brasileiro, tanto na economia como na concentração
populacional, apresentam espaços metropolitanos dentro de uma lógica metropolitana. No
caso cearense, temos Fortaleza, Aquiraz, São Gonçalo do Amarante e Caucaia, todos
localizados na RMF, enquanto na Bahia destacam-se Salvador e os municípios localizados
no Recôncavo Baiano como é o exemplo de Porto Seguro.
Nos outros estados, percebe-se a supremacia das capitais estaduais e de algumas
cidades médias e/ou que possuem coligação direta com a região metropolitana (casos de
Parnamirim (RN) e de Olinda (PE) como espaços metropolitanos e o de Parnaíba (PI), uma
importante cidade litorânea na história do Piauí, porém isolada da capital Teresina,
reafirmando a hierarquia urbana regional da urbanização litorânea. (Mapa 9)
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Mapa 9 – Principais Investimentos por cidades do PRODETUR/NE I / 2015
Fonte: MTUR, SETUR/CE, EMBRATUR (2003)

Desta forma, ao percebemos que as áreas com maiores investimentos são aquelas
localizadas na franja metropolitana e/ou áreas econômicas já efetivadas, o turismo reforça
seu papel urbanizador do Nordeste brasileiro, através dos investimentos em infraestrutura –
ligados à urbanização – como a construção e ampliação de rodovias, saneamento básico,
constituição de áreas de proteção ambiental, construção e ampliação de aeroportos, e a
preservação de patrimônio histórico.
Portanto, se o turismo é compreendido pela exploração midiática e pelo senso
comum como uma atividade econômica de caráter diferenciado em relação as outras
atividades consideradas tradicionais, percebemos que na esfera do planejamento
governamental, o turismo torna-se mais uma atividade econômica de caráter regionalmetropolitano que possui um papel fundamental – semelhante às outras fases do
planejamento governamental – para a consolidação da urbanização dos espaços litorâneos
como os metropolitanos.
É neste papel inicial de vetor urbanizador – leia-se urbanização litorânea vinculada
ao turismo – que a atividade turística ocupa um papel essencial para o fortalecimento das
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hierarquias urbanas como a produção espacial/regional do Nordeste brasileiro nos anos
1990. Se temos nos anos 1970-80 a produção regional dependente da industrialização; vê-se
nos anos 1980-90 o turismo (sobretudo nos espaços litorâneos) como uma atividade
prioritária, articulado às outras ações tradicionais adaptadas às novas formas econômicas do
mercado mundial.
Neste cenário, nos anos 1990-2000, que o papel do turismo quanto aos aspectos
metropolitanos é fixado nos espaços litorâneos, ainda mais pela hierarquia urbana, nas novas
formas de compreensão do Nordeste brasileiro. Novas localidades litorâneas e outras
“adaptadas” a esta urbanização diferenciada são desenvolvidas nos estados para atender à
crescente demanda de fluxos turísticos, que por sua vez, origina-se tanto dos fluxos
metropolitanos, como das relações nacionais e internacionais.

3.3.

O turismo e Nordeste brasileiro: do planejamento governamental à ação

O papel do turismo nos anos 1990-2000 no Nordeste brasileiro passa por
modificações quanto aos impactos socioespaciais. Se nos anos 1970-80 o turismo tem um
papel coadjuvante na urbanização e regionalização, o período seguinte é marcado por
mudanças profundas tanto na região quanto nas novas dinâmicas intrarregionais, produzindo
novos aspectos metropolitanos.
Se o Nordeste do Brasil possuía nos séculos anteriores uma hierarquia urbana
relativamente rígida em que Pernambuco e Bahia tinham o papel de destaque econômico,
principalmente devido às rugosidades provenientes da produção da cana de açúcar e da
pecuária, percebe-se que nos séculos XX e XXI há uma “descentralização econômica” para
os demais estados como Ceará e Rio Grande do Norte, além de destaques de alguns polos.
Deve-se antes de tudo, a execução de um planejamento governamental mais
agressivo de escala federal em que a industrialização modifica profundamente a economia
nordestina, colocando novos “centros regionais” – uma nomenclatura do IBGE, classificado
em geral, como as capitais estaduais e cidades médias – em novas dinâmicas urbanas, com
novos papéis no posicionamento urbano do Nordeste brasileiro.
Realiza-se, então, uma nova hierarquia urbana a partir dos anos 1970-80 que irá se
firmar com novos fixos e fluxos nos anos 1990-2000 a partir das ações do planejamento
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regional e das metrópoles estaduais e centros regionais que se tornaram importantes núcleos
polarizadores da economia devido, entre outros motivos, à hegemonia do setor terciário,
onde o turismo representa papel de ponta destas dinâmicas.
Tal situação deve-se especialmente à ampliação do setor terciário nos estados do
Nordeste, devido entre outros fatores, à crise industrial e do planejamento governamental,
bem como a adaptação econômica da Região perante as novas dinâmicas espaciais, pois,

Tanto no âmbito nacional como no global, a tendência à desindustrialização das
áreas industriais tradicionais tem sido uma das características principais desse
novo modelo. (...) essas tendências estariam sinalizando processos de
reorganização do modelo territorial fordista como resultados da redefinição
regional do trabalho. Essas mudanças, portanto, não afetaram apenas as áreas mais
dinâmicas do país, têm atingido também as demais regiões, como é o caso do
Nordeste Brasileiro que vinha sendo beneficiado com o processo de
desconcentração produtiva ocorrido nas décadas de 1970 e 1980. A crise e a
instabilidade econômica que se acentua na década de 1990 interromperam as
transformações que vinham ocorrendo na distribuição regional da indústria
brasileira, fazendo com que o processo fosse de certa forma, revertido, ou seja, o
processo de desconcentração foi paralisado, voltando à produção a se reconcentrar
nas áreas mais dinâmicas do Centro-Sul do país (DANTAS,2010, p.74)

Esta caracterização da hierarquia urbana do Nordeste brasileiro foi estudada pelo
IBGE a partir do ano de 1966 que remete ao estudo da Divisão do Brasil em regiões
funcionais urbanas que retratavam os fluxos de bens e serviços econômicos para a
compreensão das diferentes formas de organização espacial da região perante a
construção/consolidação das cidades que compunham esta rede regional.
Por consequência, inúmeras nomenclaturas são modificadas nos estudos de 1966,
1972, 1978,1987 e 2008. Nesta reflexão buscaremos um aprofundamento das análises de
1972,

1987

e

2008,

consideradas

cruciais

para

o

entendimento

da

urbanização/metropolização/ regionalização a partir da rede urbana-regional que é formada
ao longo do tempo, fundada sobretudo, pelas ações do planejamento governamental.
Em suma, podemos perceber que: a) há uma tendência crescente das atividades
econômicas e sociais de uma região, pela interação/integração dos sistemas de centros
urbanos; b) as cidades apresentam uma concentração apreciável de recursos de infraestrutura
básica para atrair investimentos; c) a hierarquia urbana fornece elementos para a
compreensão da estrutura regional, dos estados e das macrorregiões, subsídios considerados
indispensáveis para a compreensão da produção espacial em uma totalidade. (IBGE, 2005).
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Nos efeitos comparativos entre 1972, 1987 e 2008, buscaremos compreender
principalmente a “polarização” das cidades e/ou metrópoles nas dinâmicas intrarregionais e
como estas se articulam com outras atividades econômicas dos anos 1970-2000 assegurando
que a indústria e o turismo participaram de modo imprescindível nestas transformações
socioespaciais no Nordeste brasileiro. Temos comprovada a relevância do planejamento
governamental entre o discurso e ação nos espaços urbanos.
Assim sendo, na década de 1970, segundo dados do IBGE (1972) o Nordeste
brasileiro tinha dois importantes centros metropolitanos regionais: Recife e Salvador, que
detinham uma função de primeiro escalão na região polarizando cidades como Maceió (AL),
João Pessoa (PB), Natal (RN), Mossoró (RN), Caruaru (PE) no caso da primeira cidade, e,
Vitória da Conquista e Feira de Santana (BA), Vitória da Conquista (BA), Juazeiro (BA) e
Petrolina (PE), Aracaju (SE) no caso da segunda. (Mapa 10)

Mapa 10 – Divisão do Brasil em Regiões Funcionais Urbanas / 1972
Fonte: IBGE, 1972.

Certifica-se então, que estas cidades (Recife e Salvador), por ainda não terem
regiões metropolitanas institucionais, já que foram estabelecidas apenas em 1973, já
apresentavam dinâmicas socioespaciais adequadas para ser consideradas metrópoles em
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razão de sua circulação de fluxos econômicos. Enquanto outras cidades, como Fortaleza
(CE) mantinham papéis de “centro macrorregional” compreendidas em segunda escala
regional, outras capitais estaduais mostravam ainda um papel de coadjuvante, casos de
Aracaju (SE), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Natal (RN), São Luís (MA), Teresina (PI),
polarizados por outras metrópoles e capitais estaduais.
Com o reconhecimento das Regiões Metropolitanas (RM’s) em 1973 pela Lei
Complementar 14/73, são criadas 8 destas regiões no Brasil: São Paulo (SP), Belo Horizonte
(MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e
Belém (PA). A cidade do Rio de Janeiro teria sua região metropolitana em 1974, com a Lei
Complementar 20/74. A decisão da criação das regiões metropolitanas partiu,
exclusivamente, das ações do governo federal, implantado por leis complementares
assinadas pelo Presidente da República. Tais condutas da escolha das áreas metropolitanas
refletiam o cenário sociopolítico dos estados, e no caso da parte técnica-científica,
fundamentados nos estudos do IBGE.
Nas nove regiões metropolitanas, todas capitais estaduais, escolhidas por estes
critérios técnico-científicos, além da hegemonia político-econômica e dos privilégios de
investimentos federais também se concentram grande parte da população, procedente dos
deslocamentos do campo ante a uma urbanização rápida dos anos 1950-1960 direcionadas às
grandes cidades, e a infraestrutura de empreendimentos com a implantação de áreas
industriais, de comércio e de serviços. (SANTOS, 2005).
Partirmos assim, das discussões de Fresca (2005), Santos (2005) e Cunningham
(2006) sobre regiões metropolitanas e metrópoles. Enquanto as regiões metropolitanas
correspondem às áreas delimitadas por leis, decretos e alguns estudos científicos oficiais, as
metrópoles equivalem à espaços complexos de difícil limitação, como de conceitos e agentes
envolvidos. Metrópole torna-se um conceito cada vez mais complexo devido à sua
diversificação, rapidez e fluidez de dinâmicas e agentes que produzem constantemente,
espaço e mercadorias. (HARVEY, 2005).
Ao nos remetermos às novas regiões metropolitanas brasileiras, percebemos que são
áreas de planejamento governamental de épocas anteriores, que se apresentam como os
principais entroncamentos das dinâmicas econômicas capitalistas, pois:
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O fenômeno de metropolização vai muito além da denominação legal (...). As
atuais regiões metropolitanas têm como pontos comum dois elementos essenciais:
a) são formadas por mais de um município, com o município núcleo – que lhes dá
o nome – representando uma área bem maior que as demais. b) são objeto de
programas especiais, levados adiante por organismos regionais especialmente
criados, com a utilização de normas e de recursos em boa parte federais. São, na
verdade, regiões de planejamento, onde, todavia, o que é feito não atende à
problemática geral da área, limitando-se a aspectos setoriais. A socialização
capitalista favorecida pelo poder público nessas áreas metropolitanas é
acompanhada por uma expansão periférica, que inclui a criação de direitos
industriais explícitos e implícitos, e pela concentração geográfica dos serviços de
interesse coletivo. (SANTOS, 2005, p.84)

Para compreendermos a lógica da construção/produção regional é necessário
análises metropolitanas e suas principais cidades, que com sua hierarquia urbana constituem
os pilares socioespaciais da região. No caso nordestino, as áreas metropolitanas mais antigas
(Fortaleza, Recife e Salvador) apresentam dinâmicas e polarizações relevantes e
concentradoras, revelando o desenvolvimento desigual e combinado, decorrentes das mais
variadas ações do planejamento governamental. (Mapa 11)

Mapa 11 – Regiões Metropolitanas do Nordeste Brasileiro (1973 - 1987)
Fonte: IBGE, 2014.
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Assim, o Nordeste brasileiro guiado pela industrialização e o início de emergentes
atividades econômicas, como a evolução da agropecuária (que podemos chamar de
agronegócio), e o turismo nas principais cidades e capitais estaduais, marcaram os anos
1970-80 com uma hierarquia urbana-regional concentrada em espaços regionais tradicionais,
como Salvador (BA), Recife (PE) e em segunda classe, Fortaleza (CE) emergente ante a
transformação do setor agropecuário ao de comércio e serviços. (IBGE, 1972).
Segundo o IBGE (1972), à área de influência de Fortaleza/CE apresenta uma
diferenciação em relação as capitais estaduais de São Luis/MA e Teresina/PI, pois está
possui quase 49,0% dos fluxos econômicos relacionados à agropecuária, principalmente
ligado à função portuária (no caso o Porto de Mucuripe) com exportação de algodão e
carnaúba. O crescimento populacional de Fortaleza é recente, particularmente a partir dos
anos 1950, com 46,5% apenas na década de 1960.
Distintas das áreas de Salvador e Recife, onde a primeira destaca-se pela
concentração de serviços e da população da metrópole, espraiando sua polarização pela
capital Aracaju (SE), a segunda é dos anos 1970 a principal metrópole nordestina, já que
possui uma excelente posição geográfica (leste do Nordeste, conectada à vários estados pela
facilidade de acesso como o entroncamento antigo e atual de rodovias e ferrovias).
Outros aspectos de destaque são a escolha de sedes para muitos órgãos do governo
federal, como a Sudene, o Dnocs, o já extinto Grupo Especial para Racionalização da
Agroindústria Canavieira do Nordeste (GERAN), o Centro de Referência de Atendimento à
Mulher (CRAM); e a concentração de outras universidades públicas federais, como a
Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) fundada em 1827 e Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE) em 1947.
Com a estabilização das regiões metropolitanas, os anos 1980 coloca a cidade de
Fortaleza(CE) ao lado de Salvador (BA) e Recife (PE) como hegemônicas da economia
nordestina, sendo que a cidade alencarina é considerada pelo IBGE (1972) como um centro
macrorregional com status de metrópole em 1987 pelos estudos das Regiões de Influência
das Cidades, mostrando a formação destas áreas e do planejamento governamental sobre a
industrialização nos anos 1960-80 e a adaptação para outros setores econômicos nos anos
1990-2000.
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Na mapa 12 observamos que a hierarquia urbana não modifica profundamente suas
estruturas, mas a cidade/metrópole de Fortaleza amplia suas polarizações regionais,
principalmente no que se refere a concorrer diretamente com a cidade/metrópole de Recife.
Mossoró (RN), por exemplo, deixa de ser polarizada por Recife para ser por Fortaleza. Tais
dinâmicas socioespaciais reforça o papel destas áreas metropolitanas na construção regional
do Nordeste brasileiro.
Vermos então, uma mudança relevante no cenário socioeconômico entre 1972 e
1987, em que Recife possuía um papel fundamental como “metrópole” do Nordeste e passa
a sofrer um processo de “descentralização de poderes e decisões36” em comparação ao
crescimento e fortalecimento de áreas metropolitanas de Fortaleza (CE) em seu âmbito
local-regional como a ampliação do setor petroquímico e siderúrgico em Salvador (BA)
(IBGE, 1987).

Mapa 12 – Regiões de Influência das Cidades no Nordeste brasileiro / 1987
Fonte: IBGE, 2014.
36

Segundo IBGE (1987) o cenário nacional estava consolidado: São Paulo, como metrópole nacional, Rio de
Janeiro como metrópole nacional de nível inferior, e outras metrópoles regionais do Nordeste brasileiro:
Salvador, Recife e Fortaleza. As 11 metrópoles tradicionais (além destas cinco citadas, Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, Manaus e Belém) estão indicadas como “metrópoles regionais” polarizadoras
em suas “regiões”, mas adquirindo novos papéis em suas áreas, como Manaus e Fortaleza que ganham espaço
perante Belém e Recife, respectivamente. Tal situação reflete uma desigual caracterização urbana com a
emergência dos novos espaços metropolitanos.
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Com as mudanças político-administrativas do governo federal, inicia-se a
descentralização de certas ações governamentais, que entre outras, podemos citar a formação
e investimentos de regiões metropolitanas. De 1988 em diante, a formação das regiões
metropolitanas muda do nível federal para o estadual, o ente federativo passa para o estado a
responsabilidade pelos estudos, análises e efetivação político-administrativa para a criação
das RM’s, a partir da elaboração de leis e decretos estaduais.
Os anos 1990-2000 são marcados pelo impacto do turismo na economia brasileira e
também nos estados do Nordeste, particularmente, nas metrópoles que possuíam maior
desenvoltura econômica. Por isso, uma das premissas é que o turismo acompanha a lógica
dos processos urbanos (metropolização, urbanização e regionalização) em seus fixos e
fluxos e, por isto, várias outras atividades econômicas articulam-se, promovendo uma nova
esfera econômica articulada em que o turismo se coloca como o “vetor” das atrações e
motivações de fixos e fluxos econômicos.
Porém, por outro lado, essa representatividade da atividade turística no Nordeste
brasileiro era de pouca expressividade diante do turismo regional latino-americano e o
mundial, simbolizando menos de 0,1% de todo o fluxo mundial nos anos 1990-2010. O
turismo brasileiro e nordestino é antes de tudo, “interno” e baseado em fluxos intrarregionais
e interregionais passando pelos fluxos vindos das metrópoles, que possuem forte polarização
quanto ao turismo receptivo e emissor.
As razões para a relativa falta de êxito do Brasil na atração do turismo são muito
variadas. Em primeiro lugar, a situação geográfica do país é desvantajosa, em
função da grande distância dos principais mercados emissores (Estados Unidos e
Europa ocidental). Além desse problema básico, de caráter estrutural, o Brasil se
defronta com numerosos obstáculos para o desenvolvimento externo receptivo: –
infraestrutura insatisfatória de serviços turísticos (hotelaria, agências e operadoras
de viagem, entretenimento e lazer); – infraestrutura de transporte inadequada,
restringindo a circulação dos turistas em várias regiões do país; – falta de
segurança pública em algumas grandes cidades; e – divulgação insuficiente do país
no exterior. (LEMOS M.L; ROSA, S.E.O, 2000, p. 5)

Se compararmos a infraestrutura urbana e hoteleira nestas regiões nos anos 19902000, apesar dos esforços do planejamento governamental estadual e federal, o Nordeste
brasileiro ainda exibe sérios problemas quanto à urbanização e saneamento básico,
promovendo fuga de fluxos para outras localidades da mesma região, ou para outras regiões
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e países próximos, como Argentina e Chile. (MTUR, 2014). A importância do
PRODETUR/NE e suas ampliações de investimentos em infraestrutura como a abertura
econômica internacional do turismo perante o Nordeste brasileiro promoveu impactos
turísticos em quase todos os estados, principalmente Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte,
colocando Pernambuco como “uma face paradoxal do turismo37” nas regiões metropolitanas
nordestinas.
Os fluxos do Nordeste brasileiro nos anos 1990 chegavam a ser consideráveis, mas
ainda insuficientes para uma comparação com outras regiões brasileiras, como o Sudeste e
Sul, capitaneado por São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo nos anos 1990 já estava em
primeiro lugar com cerca de 26% de todos os turistas do país, seguido do Rio de Janeiro,
com 18%. (BNB, 2006)
Logo, o PRODETUR/NE incide na descentralização da “hegemonia turística” do
Sudeste, paralelamente ao processo de incentivo para se colocar o Nordeste como uma
região de importantes destinos turísticos - emergentes - no final do século XX e início do
século XXI. A expansão espacial do turismo consolida com investimentos públicos e
posteriormente, com vários empreendimentos turísticos, especialmente resorts de alto
padrão, localizados principalmente na Bahia, Pernambuco e posteriormente, Rio Grande do
Norte e Ceará. (ALBAN, 2006).
O estado da Bahia apresenta-se como o principal captador de investimentos
públicos e privados nas fases do PRODETUR/NE quanto à concentração de resort’s,
fundando nos anos 1990, cerca de 20 resorts de alto padrão; nos anos 2010, este número
salta para mais de 60 estabelecimentos, expandindo em mais de 150% sua rede hoteleira.
Mesmo com uma diversificação de fluxos turísticos no próprio litoral baiano, outros novos
polos de desenvolvimento turístico se formam, como Ilhéus, Porto Seguro, Itacaré,

37

Consideramos, segundo fluxos turísticos e análises espaciais do Nordeste brasileiro, o estado de Pernambuco
como uma “face paradoxal do turismo”, pois com recursos financeiros provenientes do PRODETUR/NE, o
estado não consegue ter maiores amplitudes turísticas como o Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. Entre
outras explicações, podemos citar as elites pernambucanas que priorizam ainda a agropecuária e a indústria –
notadamente a petroquímica e de transformação – como principais formas econômicas para o Estado. Outro
fator relevante é sua pequena extensão litorânea de apenas 187 km, ocupados por vários municípios que, em
sua maioria, ainda são vinculados à agropecuária, a indústria de base e de transformação. Em outras palavras,
enquanto os outros estados nordestinos com economias mais recentes e até menos desenvolvidas, priorizam o
turismo e conseguem feitos consideráveis com a atividade, Pernambuco mantém relativamente sua base
econômica tradicional. (ARAUJO, 2012).
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Trancoso, e Costa do Sauipe38, este último considerado como um dos mais luxuosos do
Brasil e do Nordeste.
Entre discurso e ação, o planejamento governamental relacionado à atividade
turística para muitos autores, é considerado como ineficaz, enquanto que outros afirmam ser
ele eficiente frente à lógica das ações governamentais. As ações vinculadas à integração e
diminuição da desigualdade econômica e social foram poucas, já que as principais áreas que
tiveram melhores resultados foram às áreas urbanas que já detinham considerável relevância
na rede urbana e regional, principalmente as áreas metropolitanas e grandes cidades, como
capitais estaduais e cidades médias com relações diretas com metrópoles.
Assim, as políticas governamentais do turismo passam pela mesma ótica da
industrialização dos anos 1970-80, priorizando prioritariamente o espaço urbano que já era
metropolitano. Conforme Araújo (2012) a expansão turística litorânea do Ceará obteve
maior êxito, em razão do tipo de planejamento voltado, particularmente, à toda costa
cearense.
Há um claro espaço para as políticas públicas no segmento turístico, que poderiam
alavancar novas regiões e acelerar o desenvolvimento da atividade turística
brasileira. Entretanto, há muito a ser feito pelo próprio capital privado, tanto na
exploração de novos destinos quanto na revigoração dos destinos mais
tradicionais. Um exemplo de desenvolvimento de novo destino é a cidade de
Camocim, na costa cearense. De vila de pescadores, transformou-se em pouco
tempo na sede de resort de padrão internacional. Outro exemplo é a região
alagoana formada pelas cidades de Piaçabuçu, Penedo; Coruripe e Feliz Deserto.
Essa região possui um conjunto natural e histórico-arquitetônico exuberante,
incluindo o espetacular delta do Rio São Francisco. A despeito disso, ainda não
observamos iniciativas privadas de aproveitamento desse potencial de forma
empreendedora. (LEITE, A. L. M; TUROLLA, F.A, 2007, p.22)

38

Construído no Litoral Norte da Bahia, a 80 km de Salvador, o Complexo de Sauípe foi pensado para ser o
maior e mais completo Centro Integrado de Turismo e Lazer do país. Composto por 5 resorts de alto luxo,
implantados a beira mar juntamente com cinco pousadas – que imita uma réplica de um pequeno povoado
baiano –, um campo de golfe, um centro de equitação, um clube de tênis e um amplo complexo poliesportivo,
etc. Foi projetado para atender principalmente o mercado internacional e alta classe média brasileira. A ideia
era que, associando a imagem e a cultura baiana à tecnologia de gestão de grandes redes internacionais, Sauípe
se tornaria um destino altamente seguro e aprazível. Nesse cenário imbatível, suas tarifas seriam balizadas,
apenas, pelos preços praticados na Flórida e no Caribe. A realidade, entretanto, não se mostrou tão rósea assim
em atingir seu público alvo, Sauípe, como seria de se esperar, vem mudando de público para enfrentar as taxas
de ociosidade. De fato, desde meados de 2002 é patente a implementação de estratégias promocionais para
atrair, com tarifas bem menores, o turista regional – soteropolitano e sergipano inclusive. Claro que, com uma
estratégia desse tipo, que implica, possivelmente em operar com preços marginais, Sauípe não se sustentará a
longo prazo. Em curto prazo, por outro lado, ele impacta negativamente no amplo sistema de resorts e
pousadas de todo o entorno de Salvador. (ALBAN, 2006)
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Com este panorama, o turismo amplia seus fluxos e fixos no Nordeste do Brasil,
nas décadas de 1990 e 2000, com a consolidação e articulação de várias cidades e
metrópoles à nova formação espacial39 do país. Compreender as dinâmicas regionaismetropolitanas da região, a partir dos anos 1990 é analisar a fundo as transformações
ocorridas durante um tipo de transição como acomodamento/adaptação econômica de certas
metrópoles e cidades diante à “guerra de lugares e até de regiões” nos contextos regionais
nacionais.
Desse modo, os anos 1990/2000 se apresentam como importantes períodos de
transformações econômicas no Nordeste brasileiro, no que se refere a edificação sólida da
atividade turística nas grandes e médias cidades, assim como outras atividades econômicas
prioritárias do planejamento governamental, e o que mostram estudos que apontam estas
mudanças pontuais como específicas no Nordeste brasileiro.
Em 2008, com o estudo realizado pelo IBGE Regiões de Influência das cidades,
pode-se observar alguns resultados e análises da ordem urbana-regional do Brasil e seu
Nordeste perante a configuração do turismo e os novos fluxos econômicos,
predominantemente concentrados no setor terciário (comércio e serviços), em níveis
nacionais e internacionais.
Surgem novas análises espaciais no século XX, em particular, a modernização
técnica e territorial do Brasil diante das novas formas industriais de alta tecnologia, de
lógicas de gestões públicas e empresariais, em um contexto de recentes arranjos econômicos
frente à uma globalização/mundialização de fluxos econômicos através de cidades e/ou
regiões. (HAESBAERT, 2010)
O avanço da divisão técnica e territorial do trabalho e as transformações
decorrentes das novas formas de comunicação ampliaram a organização em redes de produção e distribuição, de prestação de serviços, de gestão política e
39

O conceito de “formação espacial” é proposto por Milton Santos (1979) a partir da necessidade de
compreender o espaço. O autor propõe que o conceito parte do entender de três pontos: a) a descontinuidade do
desenvolvimento histórico; b) a formação econômica e social, com unidade/totalidade da infraestrutura e
superestrutura, c) a determinação específica das variações da existência histórica. O autor indica que as
descontinuidades espaciais não implicam necessariamente a ausência de interrelação entre as diferentes formas
espaciais. Inclusive em Santos (2005) propõe que a metrópole nacional – por exemplo, São Paulo – tem uma
polarização/integração de tal forma que interfere em quase todos os fluxos brasileiros com seus “tentáculos de
produção”, registrando assim, o “espaço e tempo da metrópole”. Tais ações consideradas pelo autor sugerem
que os geógrafos rompam com a noção de “continuidade espacial e/ou hegemonia/homogeneização espacial ou
de limites” para o entendimento da produção espacial. Destarte, os conceitos já fundados na Geografia,
deveriam não ser modificados, mas atualizados ante a continuidade de dinâmicas e ações que são produzidas
no espaço. (SANTOS, 2005).
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econômica - cujos nós são constituídos pelas cidades. Assim, na conformação da
rede urbana, coexistem redes hierárquicas e redes não-hierárquicas. A gestão –
pública e empresarial – mantém relações de controle e comando entre centros
urbanos, propagando decisões, definindo relações e destinando investimentos. As
cidades, contudo, mantêm também relações horizontais, de complementaridade,
que podem ser definidas pela especialização produtiva, pela divisão funcional de
atividades, e pela oferta diferencial de serviços. Uma vez estabelecidos os
principais nós da rede, para os quais estão disponíveis grande número de
informações secundárias, passa-se à etapa de definição das regiões de influência
dos centros, com base nas redes de interação que conectam as cidades. (IBGE,
2008, p.9)

Com esta conjuntura, o Brasil com suas (sub) divisões regionais e caracterizações
socioeconômicas colocavam a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste como emergentes e/ou
menos desenvolvidas nos anos 1970-80, vê-se com novas configurações regionais nos anos
2000-2010, momento em que o Nordeste cresce acima da média do país, contabilizando um
avanço que chega a 165%, perfazendo 13,5% da participação nacional do PIB. (Tabela 6)

Variação

PIB
Estados

(2000) em
mi R$

(PIB 2005) em

PIB (2010) em

(2000/2010)

mil R$

mi R$

Crescimento
Real – em %

Bahia

46,25

90,91

154,34

48%

Pernambuco

26,95

49,92

95,18

42%

Ceará

22,60

40,93

77,86

24%

Maranhão

11,90

25,33

45,25

25%

Rio Gde do Norte

9,11

13,42

23,93

19%

Paraíba

9,33

16,86

31,94

26%

Alagoas

7,76

14,13

24,57

22%

Sergipe

6,53

13,42

23,93

24%

Piauí

6,06

11,12

22,06

28%

NORDESTE

146,49

276,04

507,50

23,5%

SUL

194,25

356,21

622,25

20%

CENTRO-OESTE

98,91

190,17

350,59

26%

NORTE

51,70

106,44

201,51

22%

SUDESTE

687,77

1.345,51

2.088,22

22,6%

Tabela 6 – Crescimento Econômico do PIB por estados nordestinos e regiões brasileiras (2000/2010)
Fonte: IBGE, 2014; IPEADATA, 2015.
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Com as informações da tabela 6 e os estudos geográficos do IBGE (2008) podemos
interpretar que o Nordeste brasileiro se fixa como uma região emergente de crescimento
econômico, mesmo considerando suas desigualdades sociais, refletindo a eficácia das
atividades econômicas, entre elas, o turismo, o agronegócio e o setor de serviços frente à
uma industrialização concentrada em determinadas áreas específicas e a descentralização das
decisões pelas metrópoles, e o surgimento de uma classe média urbana nordestina (IBGE,
2008). A hegemonia das regiões Sudeste e Sul relativiza-se aos novos fluxos econômicos
das regiões emergentes como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, motivado entre outras razões,
conforme o IPECE (2011) e IPEA (2014) por três principais considerações a fazer pelas
regiões brasileiras:
a) O Nordeste se destaca por inúmeros motivos. O Ceará pode ser citado pelo
aumento da participação no setor de comércio e serviços, motivado direta/
indiretamente pelo turismo. Maranhão apresenta uma participação efetiva na
expansão agrícola da soja e Pernambuco destaca-se, ainda mais, pela indústria de
transformação e ampliação do comércio;
b) O Norte destaca-se, prioritariamente, com o Pará que intensificou a extração de
minério de ferro,
c) O Centro-Oeste evidenciou-se nos quatro estados da região, impulsionados pelas
indústrias de transformação (cana-de-açúcar e aço) e o comércio varejista.

Com este crescimento das regiões consideradas menos desenvolvidas, há uma
distorção e mudanças nas funções e hierarquias urbana-regionais. A grande questão parte da
motivação que o crescimento econômico destas regiões se deve, antes de tudo, a efetivação e
consolidação de investimentos públicos que através de políticas governamentais, produzem
novos arranjos econômicos como novas ações de direcionamento político-econômico em
estados e municípios.
No Gráfico 3, podemos perceber esta tendência de desconcentração econômica do
PIB, que se acentua nos anos 2005-2010 com menores índices do Sudeste (58,31% em 2000,
55,39% em 2010) e frente a estabilidade dos índices do Sul (2000-2010), como o
crescimento, mesmo pequeno, econômico do PIB das regiões Nordeste (12,42% em 2000 e
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13,46% em 2010), Centro-Oeste (8,39% em 2000 e 9,30% em 2010) e Norte (4,38% em
2000 e 5,34% em 2010).

Gráfico 3 – Participação do PIB (em %) por regiões (2000 - 2010)
Fonte: IPEA,2015

Tal cenário socioeconômico demonstra os processos da desmetropolização e
dissolução metropolitana40 dos anos 2000/2010, e que já haviam ocorrido nos anos 1970,
conjuntamente com a descentralização produtiva e industrial do Sudeste brasileiro, às
regiões Norte e Nordeste, o Brasil redesenha a hierarquia urbana-regional em novos fluxos e
dinâmicas, e principalmente, em novos papéis no mercado nacional, regional e local. (Mapa
13)

40

Santos (2005) aborda que os dados de 1970-80 já apontavam uma tendência de concentração-dispersãoconcentração, indicado pelo processo de metropolização concomitante à uma desagregação da população com
a economia do PIB, tornando assim um processo de “desmetropolização” definida como a repartição com
outros grandes núcleos de novos contingentes de população, setores econômicos e da riqueza frente ao PIB.
Desta forma, o autor considera que diante da integração das regiões – praticamente ocorrida nas metrópoles –
há adaptações das cidades à um mercado nacional – diferentemente de períodos anteriores quando o Brasil era
como se fosse um “arquipélago de economias e/ou regiões” – caracterizado principalmente pelas
diferenciações regionais e socioespaciais, pela segmentação, hierarquização, porém mantendo uma articulação
entre o Poder Público, o planejamento governamental e as ações diretas e indiretas da iniciativa privada.
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Mapa 13 - Hierarquia urbana do Brasil / 2008
Fonte: REGIC/IBGE, 2008.

Este cenário de posições urbana do Brasil dos anos 2000-2010 reforça o papel do
Nordeste brasileiro frente a outras regiões, conforme gráfico 2 e a mapa 13 que destaca o
fortalecimento das áreas metropolitanas e áreas polarizadas por elas. A “rede urbana
nordestina” estabelece trocas financeiras e comerciais entre seus fluxos interregionais como
as relações entre outras metrópoles, e até de níveis internacionais. O turismo e sua
associação a infraestrutura e características urbanas desempenha um papel favorável a
ampliação destes recursos, como o crescimento de divisas e das cidades, quanto à sua
própria produção espacial urbana.
Como fator significativo nos anos 2000/2010, apontamos a interação das
metrópoles já não mais com outras metrópoles nacionais/estaduais, mas sim com metrópoles
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e cidades internacionais. A ampliação da infraestrutura (aeroportos e rede hoteleira, por
exemplo) estabelece além de novos fluxos turísticos, uma demanda de novos serviços
paralelos como aqueles relacionados aos fluxos de religião, saúde, negócios e eventos. A
rede urbana nordestina estabelece-se não apenas de cidades polarizadoras entre si, mas com
uma gama de serviços e estrutura capazes de se relacionarem entre si em novos fluxos
metropolitanos, locais e regionais. Antes de tudo, as metrópoles constituem-se de fato,
importantes espaços para a região, como para a hegemonia de locais e interferência direta
e/indireta em espaços não metropolitanos, a metrópole consegue ter um papel mais
abrangente do que a própria dinâmica da cidade. (SANTOS, 2009).
No Mapa 14, percebemos o foco no Nordeste brasileiro, a hegemonia das
metrópoles de Fortaleza, Recife, Salvador e o crescimento considerável de Natal. Em um
papel secundário dentro dessa graduação hierárquica, João Pessoa recupera a polarização de
Campina Grande (antes polarizado por Recife), e Maceió consegue consolidar a sua rede
urbana estadual. Por outro lado, Bahia e Ceará obtém a ampliação de seus novos espaços
polarizados, como Itabuna, Ilhéus e Barreiras; Imperatriz, respectivamente.
Ou seja, a “rede hierárquica regional nordestina” cresce com a proeminência das
áreas metropolitanas (sejam elas metrópoles ou capitais estaduais) com a interrelação entre
cidades médias que conquistaram novas dinâmicas e crescimento econômico, como a
expansão da área de polarização das próprias metrópoles em escalas regionais, até as
interregionais, que é abordado pelo IBGE (2008), é o que se reflete no mapa 14.
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Mapa 14 – Regiões de influência das cidades – Nordeste brasileiro / 2008
Fonte: IBGE, 2008.

Temos assim, dois processos de urbanização nordestina: o primeiro, embasado na
articulação da ocupação inicial e tradicional do litoral determinado pelas atividades
econômicas tradicionais com as novas formas econômicas motivadas pela ampliação de
novos fluxos econômicos, como o setor de comércio e serviços (entre eles, o turismo) e a
adaptação de novos fluxos industriais e, uma última, a interiorização do Nordeste brasileiro,
a partir do agronegócio e da ampliação do setor terciário em antigos e novos “nós” da
hierarquia urbana regional.
No que se reporta ao Brasil e seu Nordeste, o turismo torna-se assim, não somente
uma atividade econômica restrita aos espaços litorâneos, chegando a uma interiorização que
alcança numerosas localidades, com características diferenciadas (como florestas, parques
nacionais, áreas de proteção ambientais (APA’s), complexos temáticos, parque aquáticos,
parques temáticos, entre outros, exaltados, principalmente, pelos recursos naturais destas
áreas) em que a Nordeste posiciona-se inovadoramente na hierarquia turística nacional.
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Apesar de suas limitações, o Brasil como informam os dados do Ministério do
Turismo (2014), consegue aumentar seus fluxos turísticos, alavancado pela relevância dos
estados nordestinos e suas capacidades de atrair investimentos privados de empreendimentos
turísticos, fator responsável pela captação de recursos baseados no planejamento
governamental. Ainda segundo o MTUR (2003, 2009, 2014) que trazem informações
importantes e análises estatísticas que representam e são essenciais para a compreensão dos
tipos de fluxos e fixos que são promovidos nacionalmente, está análise trará à tona, os
principais resultados e tendências do planejamento governamental sobre o Nordeste
brasileiro.
Com base em dois princípios de análise dos fluxos da atividade ressaltamos que: a)
no caso do Brasil é predominante o deslocamento de turistas internos, destes 85% a 90% são
de fluxos estaduais; b) os turistas externos/internacionais, com índices que variam de 10 a
15%,

se

concentram

em

estados

com

maiores

infraestruturas,

como

alguns

“lugares/localidades” que possuem apelos de atração de fluxos turísticos em níveis diversos,
ou seja, destinos turísticos já conhecidos e estruturados.
Não podemos desconsiderar estas particularidades para compreendermos a
composição dos mais variados fixos e fluxos turísticos no espaço regional do Nordeste
brasileiro e em suas áreas metropolitanas, principais espaços das decisões governamentais,
econômicas perante a sua concentração de agentes sociais como à própria lógica capitalista
de concentração-desconcentração-reconcentração de capital como de fixos e fluxos
(HARVEY,2011).
O próximo tópico trabalhará sobre esta “Geografia do Turismo” do Nordeste
brasileiro a partir das principais análises geoestatísticas, cartográficas dos fixos e fluxos que
representam as dinâmicas espaciais nos anos 1990-2010 frente à constituição da atividade
turística.

3.4. A Geografia do Turismo do Nordeste brasileiro: considerações espaciais sobre o
panorama atual

Com a expansão da atividade turística principalmente quanto à dimensão
metropolitana no contexto mundial, efetivam-se as mais diversas políticas governamentais
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(em muitos países) que são projetadas e realizadas. Especificamente, no caso brasileiro, o
turismo é priorizado na Região Nordeste, onde os estados propõem planos turísticos,
inserindo-o como um vetor de desenvolvimento.
Se os anos 1980-90 organizavam-se ações estruturais do turismo no Nordeste do
Brasil, através dos investimentos (em suas escalas e setores, mas em especial os
relacionados à infraestrutura básica) governamentais e da iniciativa privada em várias
cidades (em muitos casos, as capitais estaduais e/ou as metrópoles), os anos 2000-2010
assinalam as mudanças e novos rumos do turismo na região.
O planejamento governamental turístico, ao articular-se com outros setores
econômicos, capitaneados pela força matriz das metrópoles, potencialmente, nos espaços
litorâneos, constrói uma “rede” de espaços/localidades turísticas nos estados nordestinos,
com diferenciações socioespaciais motivadas pelas transformações das atividades.
Parte-se então, para uma “Geografia do Turismo” da região que se constitui de uma
rede de espaços turísticos com características naturais e históricas distintas, porém
articuladas, além dos fluxos e fixos diferenciados, com interferências diretas e/ou indiretas
dos investimentos governamentais e iniciativa privada. É esta a essência do turismo no
Nordeste brasileiro em suas múltiplas facetas e desigualdades, tanto econômicas como
sociais.
Partindo para a compreensão de tais questões, elaboramos as seguintes
interrogações: como de fato, o planejamento turístico apresenta suas principais
funcionalidades e resultados? Temos realmente uma região turística? Considerando a noção
de que a Geografia do Turismo do Nordeste brasileiro é desigual e combinada, que
contribuições geográficas sobre a temática podemos desenvolver?
Para aquecer está reflexão no que se atribui à compreensão das dinâmicas turísticas,
destacamos quatro principais dimensões a serem aprofundadas neste tópico:
a) a economia turística com os dados relacionados às suas atividades;
b) os fluxos turísticos, que alavancam a demanda/oferta de serviços, bem como a
justificativa de implantação de fixos, infraestrutura e outros equipamentos;
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c) fixos turísticos, como implantação de hotéis, resorts e outros equipamentos
similares, no intuito de compreendermos a localização e assim entendermos as
ações do planejamento turístico; e, por último,
d) a dimensão espacial cartográfica da “rede turística” constituída pelas ações dos
agentes turísticos envolvidos.
Semelhante análise deve-se ao fato de que o turismo e suas dinâmicas são
complexas porque envolvem distintos setores econômicos e de atividades articulados, o que
aponta para que haja também, uma mensuração de dados complementares. Em suma, ao
examinarmos a economia turística buscaremos compreender suas dinâmicas na economia e
na articulação do planejamento governamental para o desenvolvimento da atividade.
Logo, na economia turística, podemos destacar uma relativa importância de
geração de renda do turismo, com participação do PIB nos estados nordestinos, e que tem
sido estudado desde 2000 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em
conjunto com o Ministério do Turismo em prol de compreender o impacto do turismo no
PIB dos estados, uma vez que o Nordeste apresenta aparentes índices favoráveis. (Tabela 7)

Estado

1990

1995

2000

2005

2010

Bahia

6,0

8,2

8,9

11,0

18,0

Ceará

3,0

4,0

7,5

9,8

11,0

Pernambuco

2,2

3,4

4,7

6,3

8,2

Rio G. do Norte

0,5

4,0

7,2

9,0

11,0

Paraíba

3,1

3,6

4,2

4,8

6,0

Alagoas

4,2

4,9

5,7

6,4

6,9

Sergipe

4,5

5,2

5,8

6,1

6,8

Maranhão

1,0

2,6

2,9

4,2

5,0

Piauí

1,4

1,5

1,8

1,6

3,5

NORDESTE

4,7

6,8

9,0

9,5

13,4

BRASIL

3,0

5,1

7,3

8,0

9,0

Tabela 7 - Participação do Turismo² nos PIB dos Estados Nordestinos e Brasil (1990 - 2005)

¹

Fonte: IPEA (2014), MTUR (2015)
¹ Estimativas baseadas em estudos do IPEA (2014) e MTUR (2015)
². Consideramos aqui, as metodologias utilizadas pelo Ministério Turismo em examinar as atividades
econômicas diretas e indiretas relacionadas ao turismo (não somente os impactos diretos, que advém dos
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empreendimentos hoteleiros e viagens, por exemplo). Tais condutas metodológicas coadunam com nossa
tentativa de compreender/mensurar as articulações do turismo e suas dinâmicas econômicas, como
socioespaciais.

Estas dinâmicas dos fluxos turísticos podem ser percebidas na tabela 7 que mostra
como a participação do turismo no PIB do Nordeste já era maior que a do próprio Brasil em
1990, e que ao longo das décadas de 1990 e 2000 o planejamento governamental privilegiou
certas áreas, colocando Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte como importantes
polos do Nordeste brasileiro, deixando os outros estados em posição de coadjuvante, casos
da Paraíba, Alagoas e Sergipe, e os estados de Maranhão e Piauí, mais distantes dos fluxos
turísticos nordestinos.
A região prioriza a atividade turística perante as políticas dos seus estados, mesmos
que sejam colocados em dinâmicas desiguais e concentradoras em determinadas áreas, já
que mantém índices maiores o que o percentual nacional: em 1990, Nordeste representava
4,7% em comparação com os 3% do Brasil, nos anos 2000 o Nordeste destaca-se com 9,0%
contra os 7,3% do Brasil, e nos anos 2010, empurrado principalmente pela Bahia, 13,4%
contra 9,0%, respectivamente.
Como a economia é ativa frente aos setores que a envolvem, a geração de novas
atividades relacionadas ao turismo ou a própria criação de renda não indicam diretamente o
aumento de empregos, bem como a desenvoltura do turismo na economia, por isso, sua
complexidade na compreensão literal das dinâmicas turísticas é tão enfática frente as
análises.
Ao vermos os estudos do turismo promovidos pelo Extrator de Dados do Turismo
do IPEA (2013) comprovamos, por exemplo, que os empregos formais e informais do
turismo cresceram 23,6% durante o período de 2006-2012, passando de 1,57 (2,03% de
todas as ocupações do Brasil) milhões de empregos para 1,94 milhões (2,16% de todas as
ocupações do Brasil); a região Sudeste foi responsável por um aumento de 32,15% no
período de 2006-2012, concentrando 51,3% de todos os empregos turísticos em 2013 (em
2006, tal dado chegava à 47,94%), conforme tabela 8.

Região

2006

2008

2010

2013

Variação
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(2006-2013)
Sudeste

753.230

859.669

923.010

995.373

+32,15%

Nordeste

410.247

411.313

424.063

450.839

+9,89%

Sul

202.151

230.036

237.403

250.053

+23,69%

Centro-Oeste

108.506

116.954

128.045

127.965

+17,93%

Norte

97.135

114.224

123.474

114.725

+18,10%

TOTAL

1.571.269

1.732.196

1.835.995

1.938.955

+23,40%

Tabela 8 – Número de Empregos do Turismo (2006 - 2013) por Regiões
Fonte: IPEA,2015.

Com os dados da tabela 8 percebe-se que, com o discurso de melhorias econômicas
pelo turismo, a região Nordeste apresenta a segunda maior parcela de empregos (23,2% do
total), mas foi a região que menos cresceu durante o período 2006-2013 (cerca de 10%)
contra a média de 23,4% de todas demais as regiões brasileiras. Tais dados comprovam a
tese de que no Nordeste, existe a migração de empregos mais dotados de relevância técnica
captadas do Sudeste (e outras regiões, ou outros países) para a região, bem como a
estagnação e/ou tímido crescimento de novos empregos. (IPEA, 2013)
Em outras palavras, o turismo no Nordeste brasileiro move fluxos econômicos
consideráveis, mas obedece a relação de agentes espaciais de importância nacional-regional
com a concentração de empregos e a precarização deles, essencialmente em localidades mais
afastadas dos centros metropolitanos, em que a pressão por direitos e a concorrência técnica
é bem maior. Fora deste cenário, elege-se o estado através dos percentuais/isenção dos
impostos e serviços relacionados, como uma explicação mais plausível para o aumento de
renda turística.
Segundo Becker (2001) são essas as estratégias prioritárias do Estado brasileiro: a)
captar recursos/investimentos turísticos via concorrência entre os estados; b) ter o papel
principal no planejamento espacial/regional mesmo com as tentativas de descentralização
econômica; c) obtenção de recursos advindos das infraestruturas, bem como dos serviços
que são gerados pelos investimentos, e com isso, consequentemente, o aumento de
arrecadação e impostos.
Por isso, a Copa do Mundo de 2014, por exemplo, foi uma importante oportunidade
de investimentos federais, estaduais e municipais em que se concentraram uma série de
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ações para a edificação da infraestrutura nas cidades-sede do evento (que na maioria dos
casos, foram metrópoles e todas, capitais estaduais) modificando a rede de relações,
acentuando concentrações de recursos bem como enfatizando as diferenças econômicas já
existentes. (PEREIRA, et al, 2015)
Considerando os dados do MTUR (2015), o Brasil teve crescimento exponencial
turístico durante a década de 2000 e seguiu consideravelmente na década de 2010 ainda mais
no contexto da Copa do Mundo que abrigou 12 subsedes (capitais dos estados), o que
representou um aumento de 10,4% no número de turistas internacionais: 2012 com 5,7
milhões; 2013 com 5,8 milhões, e no último ano de 2014 com 6,4 milhões.
Estes

fluxos

resultam

dos

desdobramentos

das

estratégias

e

políticas

governamentais que demonstram a relevância do turismo na produção espacial das cidades,
juntamente com os novos eventos esportivos, reforçados pelos discursos governamentais
sobre os investimentos em infraestrutura urbana. Em outras palavras, planeja-se a cidade, a
região em função do turismo.
É importante perceber a relação de continuidade entre os investimentos para a Copa
do Mundo (intitulado PAC da Copa) e os programas anteriores, na medida em que
apresentam relação direta (Prodetur/NE I, II e Nacional) e indireta (PAC) com o
planejamento do território em função da turistificação. Observa-se, dessa maneira, a
trajetória de planejamento governamental: a) nos anos 1990 se inicia com o Prodetur/NE I –
investimentos em infraestrutura; b) em 2003, tem-se o Prodetur/NE II; c) em 2012, o
Prodetur Nacional.
Portanto, os investimentos relacionados ao turismo ultrapassam os limites do
PRODETUR/NE e avançam por outros programas indiretos, como o PAC e outros recursos
direcionados a Copa do Mundo em um sentido mais urbano e metropolitano. Os recursos da
Copa do Mundo passaram por uma discussão mais “geopolítica” do que logística quanto à
distribuição e consolidação das ações.
No caso nordestino, a região destacou-se por abrigar mais sedes na Copa do
Mundo, com as cidades de Fortaleza, Natal, Salvador e Recife. Contudo, recebeu menos da
metade dos recursos do Sudeste e valores ainda menores que o Centro-Oeste, que com
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apenas duas subsedes obteve R$ 5,6 bilhões. Constata-se então, a concentração de recursos
no eixo Centro-Sudeste.
Conforme a tabela 9, que detalha os recursos por cidades e regiões, os recursos
distribuem-se da seguinte maneira: Sudeste com 46,7% do total; Centro-Oeste com 23,2%;
Nordeste com o percentual de 23,1%; e complementando, o Norte com 4,9% e Sul com
apenas 2%, (representada apenas pela cidade de Porto Alegre/RS). Tais recursos dividiramse em mobilidade urbana (36,1% de todos os recursos disponíveis), estádios (34,7%),
aeroportos (26%), área portuária (2,4%) e ações turísticas (apenas 0,07%).

Cidade

Mobilidade
Urbana¹

Estádios¹

Aeroportos¹

Portos¹

Turismo¹

Total (em
milhões R$)

Belo Horizonte

1413,4

695,0

430,1

8,3

2.546,8

Rio de Janeiro

2256,7

1050,0

443,7

18,9

3769,3

São Paulo

610,5

1080,0

3107,6

154,0

25,2

4977,3

SUDESTE

4.280,6

2.825,0

3.981,4

154,0

52,4

11.293,4

Fortaleza

651,9

518,6

171,1

224,0

22,1

1587,7

Natal

444,1

400,0

572,6

79,8

19,2

1515,7

Recife

1027,1

532,6

28,1

15,7

1603,5

Salvador

19,6

689,4

112,9

40,7

15,5

878,1

NORDESTE

2142,7

2.140,6

856,6

372,6

72,5

5.585,0

Brasília

54,2

1403,3

651,4

4,3

2113,2

Cuiabá

2233,0

987,9

258,5

22,2

3501,6

CENTRO-OESTE

2287,2

2391,2

909,9

26,5

5.614,8

Porto Alegre

16,7

366,3

87,8

12,8

483,6

SUL

16,7

366,3

87,8

12,8

483,6

Manaus

660,5

445,1

71,1

8,0

1184,7

NORTE

660,5

445,1

71,1

8,0

1184,7

8383,6

6280,8

597,7

172,2

24161,5

TOTAL

8.727,2

¹. Em milhões de reais
Tabela 9 – Recursos por região e cidades da Copa do Mundo / 2014
Fonte: Gabinete da Presidência, 2014.
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As escolhas das subsedes e os consequentes recursos financeiros oriundos da Copa
do Mundo privilegiam as metrópoles em todas as regiões, enfatizando assim, um
planejamento governamental regional-metropolitano em que os investimentos foram
concentrados na infraestrutura e se complementaram com outros programas governamentais
supracitados. As informações apontam que os principais valores se direcionaram à
mobilidade urbana bem como para a construção dos estádios. Estes investimentos
concentraram quase 77% do total (que juntando à construção de aeroportos, chega à 92% do
total) enfatizando a prioridade de dinamizar os recursos financeiros para infraestrutura
urbana compartilhada entre as atividades econômicas. Ou seja, ao mesmo tempo em que se
investe na metrópole, emprega-se no turismo, no comércio, nos serviços, e em todos os
setores econômicos que precisam diretamente e/ou indiretamente de tais infraestruturas.
Mesmo existindo um planejamento turístico, metropolitano e/ou estadual, a
dimensão federal continua ainda como uma das mais relevantes, principalmente no que se
refere à pujança de investimentos e a capacidade de empréstimos e de endividamento bem
superior aos estados. Se existe uma separação político-administrativa, a descentralização
econômica (tanto no quesito regional quanto no quesito político in situ) se torna bem
questionável. No tocante ao Nordeste brasileiro, ressaltam-se das quatro principais
metrópoles da região, em que temos quatro contextos diferenciados:
1) Fortaleza, uma “cidade turística”, mas com economia industrial e de serviços
consolidados;
2) Natal com uma política turística agressiva e prioritária no âmbito regional;
3) Recife como cidade industrial de grande repercussão regional, porém coloca o
turismo em segundo plano, mesmo com investimentos relevantes;
4) Salvador, com a economia diversificada: indústria, serviços e comércio, e um
“turismo” de bases mais consolidas que as demais metrópoles e cidades
nordestinas.
Tal conjuntura econômica reflete a concentração dos investimentos da Copa do
Mundo no Nordeste (conforme o mapa 15), mas nos instiga à uma reflexão que,
concomitante as desigualdades que existem na própria dinâmica intra/interregional, o papel
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das metrópoles se intensificam, reforçando as movimentações econômicas cada vez mais
urbano-metropolitanas, concentradas nos grandes núcleos urbanos e econômicos.

Mapa 15 – Investimentos da Copa do Mundo (2014) no NE brasileiro
Fonte: Gabinete da Presidência, 2015.

Com os investimentos procedentes da Copa do Mundo em 2014, as políticas
governamentais relacionadas às metrópoles e ao turismo no Nordeste brasileiro desde os
anos 1990 chegam à quase R$ 360 bilhões, sendo que R$ 3,2 bilhões são direcionados,
exclusivamente, ao turismo (PRODETUR/NE I e II), com R$ 2,1 bilhões e R$ 1,1 bilhão
pelo Prodetur Nacional, enquanto o PAC I libera R$ 156 bilhões e o PAC II destina cerca de
R$ 200 bilhões (PAC II), além dos R$ 5,6 bilhões provenientes da própria Copa do Mundo.
Estes

números

mostram

a

relevância

das políticas

governamentais

de

desenvolvimento econômico, em que o turismo se apresenta como vetor de desenvolvimento
bem como vetor capilar de outras atividades, no Nordeste brasileiro com o objetivo de
aumento de fluxo, bem como a ampliação da infraestrutura urbana e logística e a
promoção/atração de empreendimentos relacionados à iniciativa privada.
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Com o aumento da demanda turística, as cidades e estados se apresentam como
“importantes pontos de atração” no marketing e na propaganda, tanto no turismo como nos
setores econômicos. Assim, o turismo, por articular-se com outros setores econômicos e
atrair uma série de demandas e serviços (além de pessoas, obviamente) passa a ser uma
essencial estratégia que abrange toda a área econômica.
O total de turistas que circulam em uma área, local, estado ou região também é, de
certa forma, outro dado relevante para que possamos analisar os impactos que a atividade
envolve pela “diversificação de lugares” propostas pelo planejamento governamental ou pela
“guerra de lugares” que se perpetua porque muitas localidades (inclusive as nordestinas) são
consideradas turísticas, e assim há muitas articulações políticas e econômicas do prol de uma
pressuposição de supremacia dos fluxos turísticos.
Assim, na região Nordeste, existe um planejamento turístico desigual ante as outras
regiões, bem como a distribuição desigual de fluxos turísticos entre a lógica interregional,
reforçando a ênfase nas metrópoles e nas principais cidades com economias mais estáveis,
como Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE), que também condizem com as
cidades/estados que receberam mais investimentos do PRODETUR/NE em todas as suas
fases, ainda por terem uma capacidade mais robusta de investimentos dos seus Tesouros
Estaduais.
Na tabela 10 podemos visualizar o crescimento dos fluxos turísticos entre 2003 e
2013, período em que o planejamento governamental obteve maiores resultados, devido
entre outros motivos, à implantação das fases do PRODETUR/NE I e II, além de ações
iniciais do PRODETUR NACIONAL, com a fortificação da urbanização, metropolização e
articulação regional de núcleos urbanos perante a lógica regional nordestina.

2003 (em

2009 (em

2013 (em

Var (2003-

milhões) ¹

milhões) ¹

milhões) ¹

2013)

Bahia

2,11

3,78

4,40

108,53%

Pernambuco

1,85

2,94

3,78

104,32%

Ceará

1,55

2,46

3,14

102,58%

Rio Grande do Norte

0,45

0,95

1,32

193,33%

Maranhão

0,31

0,77

1,18

280,64%

Alagoas

0,25

0,60

1,04

316,0%

Estados
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Paraíba

0,19

0,51

0,786

313,6%

Sergipe

0,14

0,48

0,725

417,0%

Piauí

0,11

0,38

0,580

427,0%

NORDESTE

7,00

12,87

17,025

204%

SUDESTE

15,00

27,55

48,050

220%

SUL

3,95

7,256

12,500

216%

CENTRO-OESTE

4,60

8,71

12,500

171%

NORTE

1,88

3,77

5,800

208%

BRASIL

32,50

60,156

95,900

200%

¹. Inclusos fluxos oriundos do turismo interno, como internacional.
Tabela 10 – Fluxos turísticos por estados nordestinos e Regiões brasileiras / 2003 - 2013
Fonte: Ministério do Turismo, 2014

Vemos que, enquanto em 2003 o Brasil teve fluxos de 32,5 milhões de turistas, o
Nordeste respondia pela participação de 21,5%, sendo a segunda maior região com fluxos de
turistas, perdendo somente para o Sudeste (com 15 milhões de turistas em 2003). Tais
tendências evidenciam o crescimento da região Sudeste (variação de 220% em 2003/2013)
seguido pela Região Nordeste (variação de 204% no mesmo período), notadamente
evidenciado pela polarização da megalópole São Paulo e metrópole do Rio de Janeiro, e pela
prioridade do planejamento governamental dos estados nordestinos, respectivamente.
Os dados de 2003 comparados aos de 2009 e 2013 colocam o Brasil como um país
que conseguiu dobrar seus fluxos turísticos (32,5 milhões em 2003, 60,15 milhões em 2009
e 95,9 milhões em 2013) principalmente com destaques de crescimento turístico, isto é, da
variação turística nos períodos, nas regiões Sudeste (220%), Sul (216%), Norte (208%),
Nordeste (204%) e por fim, o Centro-Oeste, com 171%.
Estas informações comprovam o crescimento do turismo no plano regionalnacional, ou seja, enquanto o crescimento de turistas internacionais cresceu modestamente, o
circuito nacional aumentou, consideravelmente, por alguns motivos mais específicos como o
aumento do preço do Dólar e do Euro, bem como a facilidade de planos e facilidades
proporcionadas pelas agências turísticas. (IPEA, 2015)
No caso nordestino, percebemos a importância dos quatro principais estados quanto
aos aspectos socioeconômicos: Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte que
juntos, totalizam 85,14% de todo o fluxo turístico em 2003, 78,74% em 2009 e 74,25% em
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2013 evidenciando uma distribuição menos desigual de fluxos turísticos, mas ao mesmo
tempo, fluxos relevantes para o Nordeste e para o Brasil.
A implantação de infraestrutura nas capitais estaduais provenientes do
planejamento governamental vinculado ao turismo (PRODETUR/NE I, II, Nacional e
Programa de Aceleração Econômica – PAC) promove uma urbanização litorânea relevante
na consolidação da rede regional nordestina. Destrincharemos, mais detalhadamente, esta
linha de pensamento, em nossa área, no capítulo 4.
Por certo, evidencia-se também, o incremento turístico nos estados do Maranhão,
Alagoas, Paraíba, Sergipe e Piauí, localizados em áreas menos desenvolvidas ou polarizadas
pelas principais metrópoles nordestinas, mostrando os maiores índices dentro da região.
Obviamente isto se dá por terem menores fluxos, mas de qualquer forma, fluxos relevantes
no contexto regional: de 280,6%, 316,0%, 313,6%, 417,0%, 427,0%, respectivamente.
Em síntese, estes são os resultados favoráveis aos três processos do planejamento
governamental turístico: a) a fortificação de fluxos turísticos vindos de níveis internacionais,
b) o fortalecimento de polos turísticos de grandes fluxos nacionais e internacionais e, c) a
expansão turística através de localidades/lugares turísticos em estados considerados
alternativos, articulados com a rede urbana-regional em uma ordem urbana propícia ao
crescimento/desenvolvimento econômico da região Nordeste.
Em síntese, podemos compreender que além da economia turística e seus fluxos
ocorridos nos anos 1990-2010, os empreendimentos turísticos, no Nordeste em especial,
passaram por modificações frente à sua concentração/implantação nas localidades, bem
como os impactos socioeconômicos que decorrem de sua efetivação.
No mapa 16, podemos observar os fluxos turísticos do Nordeste brasileiro nos anos
de 2013, em que a espacialização é coadunada com a rede urbana-regional que vem sendo
consolidada pelo planejamento governamental desde os anos 1960, iniciado pela
industrialização e expandido pelo turismo nos anos 1990-2000 com relações de
metropolização/regionalização mais intensas, nos anos 2010.
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Mapa 16 – Principais Fluxos Turísticos no NE brasileiro / 2013
Fonte: MTUR, 2014

Com isto, as principais cidades, que são também metrópoles e capitais estaduais,
que se destacam quanto aos fluxos turísticos são: Fortaleza, Recife, Salvador e Natal. A
cidade de São Luís “isolada” na porção norte da região, também se sobressai com fluxos de
1,1 milhão de turistas anuais. Por outro lado, Maceió, João Pessoa e Aracaju aparecem num
segundo patamar de fluxos turísticos, completando o cenário turístico no Nordeste brasileiro.
Apesar dos fluxos turísticos serem relevantes para compreender o processo de
crescimento das políticas governamentais, bem como a concentração de pessoas,
mercadorias, geração de renda, etc.; os empreendimentos turísticos são importantes, tanto
quanto agentes de atração quanto repulsa de fluxos turísticos nas localidades. Por isso,
entender a tipologia e a localização dos fixos, torna-se uma variável indispensável para a
percepção do turismo, pela produção espacial.
No caso do Brasil, temos cerca de 21 mil meios de hospedagem (Quatro Rodas
(2015) e ABIH (2015)). Destes, a maioria são compostas por hotéis e pousadas que estão
localizadas em capitais e metrópoles estaduais, além de centros urbanos mais relevantes na
ordem urbana do Brasil. A distribuição de meios de hospedagens por regiões ainda se
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mantém centrado na região Sudeste mesmo com o crescimento expressivo nas duas últimas
décadas do turismo no Nordeste e Norte. (Tabela 11)

Participação (%) Total
Região

Total Meios de Hospedagem

Brasil

Sudeste

10.473

49,62%

Nordeste

5.071

24,02%

Sul

3.819

18,09%

Centro-Oeste

906

4,29%

Norte

838

3,97%

TOTAL

21.107

100%

Tabela 11 – Meios de Hospedagem por Regiões Brasileiras / 2014
Fonte: MTUR,2014.

Como mostra a tabela acima, podemos perceber a supremacia das regiões SulSudeste, que juntas, concentram 67,71% (Sudeste com 49,62% e Sul com 18,09%) com
apenas 7 unidades federativas, contra 24,02% do Nordeste com 9 Estados agregados. Esta
desconcentração mostra a relação direta do turismo com a economia e infraestrutura urbana,
pois, desde os anos 1940-50 essas regiões têm uma relevância no contexto regional e
nacional. Por outro lado, o total de resorts do Brasil chegou a 119 no ano de 2014, sendo
que destes, 53 estão localizados na Região Nordeste, computando 44,5% do total nacional,
seguidos de Sudeste (37 / 31,1%) e Sul (17 / 14,29%). Estes números demonstram os
grandes investimentos nacionais e internacionais realizados no Nordeste, conforme aponta
Silva (2013) ante a expansão de resorts na região. (Tabela 12)
Participação (%) Total
Região

Total Meios de Hospedagem

Brasil

Nordeste

53

44,54%

Sudeste

37

31,09%
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Sul

17

14,29%

Centro-Oeste

9

7,56%

Norte

3

2,52%

TOTAL

21.107

100%

Tabela 12 – Número de Resorts por Região no Brasil / 2014
Fonte: BSIH, 2014.

Os anos 2010-2015 marcam um cenário turístico para os fixos turísticos: a
confirmação de destaque do núcleo Sudeste-Sul com a maioria dos empreendimentos
associados a infraestrutura urbana das metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro.
Entretanto, denota também um aumento expressivo de grandes empreendimentos (resorts e
hotéis) no Nordeste brasileiro para atender a uma crescente demanda nas capitais estaduais,
bem como nas localidades litorâneas turísticas.
Mas diante do crescimento no total de meios de hospedagens na região Nordeste,
percebemos que este apresenta uma desigualdade em sua concentração bem como nos tipos
de empreendimentos. Os resorts se instalam, em sua maioria, na Bahia, Pernambuco, Ceará
e em alguns casos mais específicos, no Rio Grande do Norte e Alagoas. O turismo,
consequentemente, apresenta-se litorâneo, urbano-metropolitano, próximo às principais
áreas urbanas do Nordeste. (Mapa 17)
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Mapa 17– Número de Meios de Hospedagem nos estados do Nordeste brasileiro
Fonte: MTUR,2014.

Conforme a mapa 17, podemos destacar a preponderância da Bahia que possui
quase 2.200 meios de hospedagens (totalizando 43,4% de todos os mh’s do NE) que
apresenta um contexto isolado de infraestrutura turística, devido entre outros motivos, à
economia diversificada além de possuir o maior litoral do Nordeste e do Brasil, com 932 km
de extensão.
Por outro lado, os estados do Ceará e Pernambuco tem, respectivamente, 711 e 643
meios de hospedagem, colocando-se em patamar de destaque na concentração de serviços
turísticos, seguidos do Rio Grande do Norte com 524 e Alagoas com 334 mh’s, e nos
últimos lugares, o Maranhão (243 mh’s), Paraíba (209 mh’s), Piauí (132 mh’s) Sergipe (123
mh’s)
Os dados dos fixos mostram a lógica de fluxos turísticos apresentados durante os
últimos 10 anos, com a predominância da Bahia, seguido por Pernambuco, Ceará e Rio
Grande do Norte. Assim, constatamos uma relação direta entre o número de meios de
hospedagem com o crescimento dos fluxos turísticos, intensificando a importância das
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metrópoles no papel de concentração de serviços bem como dos locais de maiores fluxos
turísticos no Nordeste brasileiro.
Esta lógica de aglomeração turística em regiões metropolitanas motivou o IBGE a
fazer um estudo intitulado Pesquisa de Serviços de Hospedagem: municípios das capitais,
regiões metropolitanas das capitais e regiões integradas de desenvolvimento no ano de
2011, que serviu de inventário e fonte para as análises regional/nacional sobre os meios de
hospedagens para a Copa das Confederações (2013) e Copa do Mundo (2014). Estes estudos
levaram à constatação de falhas nas infraestruturas urbanas e turísticas, mas que as
metrópoles ainda concentravam quase todos os principais serviços utilizados por turistas,
além de possuírem os acessos básicos turísticos do Estado. Assim, em 2011, se tinha 18 mil
meios de hospedagens e as regiões metropolitanas concentravam cerca de 42% do total, com
quase 7,5 mil. Logo, concluiu-se que os fluxos turísticos no Brasil e no Nordeste, tem
predominantemente, um caráter metropolitano. (IBGE, 2011).
Salientamos aqui a importância do caráter metropolitano no turismo mundial, e no
caso nordestino, em que as metrópoles por apresentarem melhores condições de
infraestrutura, serviços, além de serem “pontos” estratégicos quanto à economia mais fluída,
comportam-se de maneira semelhante à própria sociedade que se tornou mais urbana. Em
outras palavras, o turismo, em sua essência, torna-se meramente urbano (e nesse caso, mais
metropolitano) tanto em suas dimensões de atração como de emissão de fluxos.
La identificación hasta hace pocos años de la actividad turística con la demanda
internacional y los recursos del litoral, y el auge reciente de los estudios y
proyectos sobre el turismo rural o de interior, han frenado la investigación sobre
la estrategia y promoción del turismo metropolitano y su articulación en el
mercado turístico nacional e internacional. La investigación sobre la
revitalización de este tipo de turismo es importante además porque vivimos un
mundo urbano y las previsiones al año 2000 estiman que más de la mitad de
población mundial residirá en áreas urbanas y casi una quinta parte se concentra
en "metrópolis o aglomeraciones millonarias en población" (1). Éstas adquieren
una importancia estratégica en la sociedad actual de las nuevas tecnologías, de
las comunicaciones y de la información. (GÓMEZ, 1995, p.101)

Como afirma Gómez (1995) “a dinâmica urbana-metropolitana” acentua-se ainda
mais nas duas últimas décadas, tornando o turismo cada vez mais urbano-metropolitano
tanto nos fixos e fluxos, bem como na construção imaginária dos lugares e das
infraestruturas turísticas”. Apontam dados da ONU de 2015, que neste mesmo ano, cerca de
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55% da população mundial é urbana e que até 2050, aproximadamente 68% de toda a
população mundial será urbana.
Estas informações remontam de uma sociedade ocidental urbana avançando cada
vez mais nos processos de urbanização/metropolização principalmente em países dos
continentes asiáticos e africanos, que ainda conservam índices menores de concentração
urbana, bem como a exclusão dos maiores investimentos urbanos/financeiros/econômicos de
grandes empresas. Se o mundo urbano é desigual, a dicotomia urbano-rural também mostra
tais disparidades.
Assim, na América do Sul, a urbanização chega a índices de 80% mostrando um
continente predominantemente urbano, onde o Brasil tem uma participação relevante nos
rumos político-econômicos e na prioridade das atividades turísticas. O Brasil, junto a
Argentina, são os dois países que mais recebem turistas na América do Sul, chegando a
concentrar cerca de 65% de todos os fluxos sul-americanos. (OMT, 2015)
Esta conjuntura turística leva a um planejamento governamental que se realiza no
Brasil e também nas ações políticas direcionadas ao turismo na Argentina, privilegiando
áreas metropolitanas como Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. As metrópoles
transformam-se em “polos turísticos” de excelência, como espaços cada vez mais turísticos,
com dimensões urbanas cada vez mais avançadas e fluidas” (GIL,S.M; PERAL, P.P,2012)
No Brasil, essas dinâmicas turísticas se acentuam quando se referem às metrópoles:
São Paulo e Rio de Janeiro centralizam tanto os fluxos turísticos como os meios de
hospedagem. Portanto, a análise dos fixos e fluxos turísticos nas metrópoles passam pela
aglomeração urbana, bem como nas decisões dos agentes turísticos envolvidos. Do Brasil
para a região Nordeste, percebe-se como nos fluxos turísticos e o número de meios de
hospedagem convergem para os estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do
Norte, tanto quanto para as suas metrópoles Salvador, Recife, Fortaleza e Natal,
respectivamente. As outras regiões metropolitanas de João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e
Maceió (AL) ficam em segundo plano.
Região

Hotéis

Pousadas

Metropolitana

Apart-

Albergues/Outros

Total

Hotéis/Flats

Salvador

227

198

5

22

452

Recife

131

126

6

5

268

157

Fortaleza

112

105

15

3

235

Natal

98

84

20

2

214

João Pessoa

47

82

6

3

138

Maceió

64

68

1

2

135

Aracaju

46

51

2

0

99

TOTAL

725

714

55

37

1.541

¹ Por questão conceitual, foi-se excluído os empreendimentos “motéis” e “pensões de hospedagem” por
possuírem motivações diversas, então não está contido em nossa lista.
Tabela 13 – Meios de Hospedagem por região metropolitana / 2011¹
Fonte: IBGE,2012.

Visualiza-se pela tabela 13, como as metrópoles apresentam a concentração de
meios de hospedagem dos seus estados: Salvador, a capital que possui mais mh’s do
Nordeste, com 21% do total estadual, enquanto as regiões metropolitanas de Recife,
Fortaleza e Natal têm 41,67%, 33,05% e 40,84%, respectivamente. As regiões
metropolitanas de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE) mostram resultados ainda
mais metropolitanos, respectivamente: 66,03%, 40,45% e 80,49%. Vemos com isso que,
exceto a RM de Salvador que apresenta apenas 21% do total estadual de meios de
hospedagens, outras RM’s, possuem índices de 33,05% a 80,49%, refletindo à importância
dos espaços metropolitanos tanto na lógica hoteleira como na formação de fluxos turísticos.
Nota-se, na relação dos investimentos realizados pelas políticas governamentais do
turismo, a atração de recursos diferenciados da iniciativa privada e o crescimento de fluxos
turísticos nas áreas metropolitanas, motivados pela Copa das Confederações (2013), Copa
do Mundo (2014) e Olímpiadas (2016). Por outro lado, apesar dos investimentos realizados
pelas políticas governamentais no turismo favorecerem a ampliação dos fluxos turísticos,
percebe-se que as políticas turísticas estaduais também representam uma fatia vital para a
consolidação do turismo em seus territórios. Consideramos o PRODETUR/NE I, II e
Nacional além dos investimentos da Copa do Mundo como as principais ações direcionadas
ao turismo, tendo com o PAC, investimentos indiretos e complementares.
Vejamos os valores liberados para os quatros principais estados nordestinos: R$ 2,8
bilhões (CE); R$ 2,1 bilhões (PE); R$ 2 bilhões (RN) e R$ 1,7 bilhão (BA); concentrando
grande parte dos aportes financeiros investidos. Eles recepcionaram um número de turistas
na ordem de 3,14 milhões, 3,78 milhões, 1,32 milhão e 4,4 milhões de turistas anuais,
respectivamente. (Observemos a mapa 18)
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Verificamos que, apesar dos investimentos políticos turísticos terem relação direta
com os fluxos turísticos, a economia estadual e o desenvolvimento de seus setores retratam
importantes fatores de ampliação dos fluxos turísticos bem como sua desenvoltura no
contexto regional-estadual. O caso da Bahia é o mais enfático: recebe menor investimento
entre os quatro principais estados, mas é o que possui maiores fluxos turísticos e
concentração regional dos meios de hospedagem.
Por outro lado, temos uma ordem secundária dos estados nordestinos quanto ao
turismo, que são os estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe que receberam R$ 150 milhões,
R$ 260 milhões, R$ 372 milhões; e que quanto ao número de turistas, chegam a 786 mil
turistas, 1,04 milhão de turistas e 725 mil turistas, respectivamente.
O Piauí também se isola no rol desta “rede turística nordestina”, apesar de esforços
turísticos na área da Parnaíba, aplicando R$ 205 milhões para um total de 580 mil turistas.
Isto coloca o estado na posição de menor fluxo turístico do Nordeste brasileiro. Assim,
temos a consolidação da desigualdade socioeconômica da “rede turística” da região,
colocando os principais estados no papel de protagonista das decisões, o que os mantém na
predominância das atividades turísticas. E ainda temos como casos isolados, o Maranhão,
que possui 1,18 milhão de turistas, motivados pela supremacia da cidade de São Luís e dos
Lençóis Maranhenses que se tornaram importantes destinos regionais/ internacional. Os
fluxos turísticos convergem para este destino, tornando o Maranhão diferenciado: mas
apenas as áreas de São Luís e Lençóis Maranhenses são consideradas turísticos, enquanto
que as demais áreas são “excluídas”. (MTUR, 2015)
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Mapa 18 – Investimentos Turísticos, Meios de Hospedagens e Fluxos Turísticos no NE / 2014
Fonte: BNB,2012; MTUR,2014.

Desta maneira, o Nordeste turístico acompanha a economia nordestina quanto aos
seus fluxos e fixos. O turismo apresenta-se no papel de reforço/impulsionador para os
demais setores econômicos e proporciona a solidificação dos espaços fluidos,
principalmente nas regiões metropolitanas mais antigas e diversificadas e nos espaços
litorâneos que se apresentam como “a nova dimensão espacial” do turismo no Nordeste,
como é apontado por Dantas (2014).
Se o turismo é litorâneo, também é predominantemente metropolitano. Como ainda
observa Dantas (2014), a região Nordeste que possui características ainda agrícolas,
principalmente quanto ao desenvolvimento do agronegócio, compreende que o turismo se
apresenta como um vetor importante para o desenvolvimento de outras atividades
econômicas, vinculadas aos grupos empresariais (imobiliários, fundiários, entre outros) que
possuem dinâmicas nos espaços metropolitanos.
O Nordeste turístico, além de desigual perante a hegemonia de investimentos
públicos e privados, também se coloca como desigual ante a concentração de serviços de
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lazer. O papel que as metrópoles irão tomar para si é expandir suas participações na tomada
de decisões estaduais e até regionais. Assim, compreender a lógica espacial metropolitana no
Nordeste é entender a essência da região frente à sua produção espacial.
O próximo capítulo se desdobrará na reflexão sobre o papel do turismo nos espaços
metropolitanos do Nordeste brasileiro nos anos 1990-2010, para compreendermos a
participação das metrópoles na região, em especial nos estados de Paraíba, Sergipe e
Alagoas onde se apresentam seus espaços metropolitanos. Ou seja, a “hierarquia turística
secundária” também se relaciona com a “hierarquia urbana secundária” que possui o papel
“basilar” das relações econômicas e da produção espacial.
Ao examinar o turismo em suas dimensões espaciais buscamos compreender a
complexidade do trabalho dos agentes espaciais envolvidos na produção espacial dos
lugares, das metrópoles e da região. Esta constituição de destinos turísticos é resultante
desta “rede espacial metropolitana” no Nordeste brasileiro.
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O papel dos espaços metropolitanos no Nordeste brasileiro:
inserção de PB, AL e SE.
Com o advento de novas políticas governamentais sugerindo inovadoras
atividades econômicas nos estados nordestinos, além da articulação com outras ações já
consolidadas, o Nordeste brasileiro passa por transformações no que se refere ao papel do
turismo em seus polos e áreas. A prática amplia seus fluxos e fixos devidos, entre outros
motivos, aos investimentos realizados pelas políticas governamentais turísticas.
Estas políticas governamentais - diretas e indiretas - relacionadas ao turismo
apresentam ações que direcionam investimentos como demostram as tendências dos fluxos e
fixos turísticos. Elas promovem então, um planejamento governamental de âmbito federal
que se incorporou às ações estaduais no patamar mais efetivo nos últimos vinte anos. No
nível final está a participação municipal, porém ela também tem contribuído de maneira
mais efetiva na última década.
Em outras palavras, vemos um planejamento governamental turístico que mostra
ações mais genéricas com escalas regionais nos anos 1980-90 com alterações para incursões
mais específicas e concorrenciais entre os estados a partir dos anos 1990-2000 e, mais
recentemente, nos anos 2000-2010, uma “descentralização de decisões governamentais” no
que reporta às ações para o desenvolvimento das atividades turísticas.
Destarte, as metrópoles e regiões metropolitanas apresentam-se como importantes
espaços dessa nova conjuntura urbano-metropolitana forjada a partir da organização do
Poder Público estadual e federal no que diz respeito a várias atividades econômicas - que se
apresentam no turismo - para ações mais efetivas em seus territórios. Desta forma, as
metrópoles reforçam o papel regional-nacional, bem como suas particularidades locais e
metropolitanas. Neste cenário é que o turismo se destaca como uma das atividades
econômicas prioritárias do planejamento governamental, movido pela consolidação de
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recursos financeiros, bem como por discursos políticos, de marketing e propaganda turística
em vários estados nordestinos
O “Nordeste turístico” se encontra fragmentado, resquício de heranças econômicas
existentes e características urbanas-econômicas já consolidadas, nas metrópoles de Fortaleza
(CE), Recife (PE), Salvador (BA) que se destacam na região com suas capacidades de atrair
recursos financeiros, bem como a efetivação de infraestruturas econômicas que justificam
seus fluxos e fixos maiores que das outras regiões metropolitanas e metrópoles nordestinas.
Esta “hierarquia urbano-metropolitana” coloca os estados da Paraíba, Sergipe e
Alagoas em patamares secundários devido a uma hegemonia socioeconômica das outras
unidades territoriais nacionais, ao mesmo tempo em que a articulação de fixos e fluxos
reforça o papel do turismo no Nordeste e se efetiva, tornando-o assim fragmentado e
diversificado, porém, articulados em rede urbanas e metropolitanas.
É neste contexto que as regiões metropolitanas de João Pessoa (PB), Maceió (AL),
Aracaju (SE) aparecem como áreas de expansão/consolidação econômica de seus
respectivos estados, bem como a hegemonia e concentração de infraestruturas e serviços, no
qual o turismo se coloca como relevante atividade econômica das últimas ações de
planejamento estadual e municipal.
São nestas particularidades das constituições destas regiões metropolitanas que se
promovem as principais decisões turísticas, assim como as principais estratégias dos agentes
turísticos e das políticas governamentais. Se as regiões metropolitanas concentram as ações
econômicas, o turismo também se coloca como uma atividade antes de tudo, metropolitana.
Logo, no intuito de compreendermos o papel das metrópoles do Nordeste brasileiro
quanto à sua relevância espacial e seu funcionamento, remetemo-nos à lógica turística dos
estados da PB, AL, SE e suas regiões metropolitanas que se apresentam como importantes
espaços para ações turísticas. Para chegarmos a tal análise proposta, dividiremos este
capítulo em quatro tópicos:
a) O papel das metrópoles na hierarquia espacial no litoral do Nordeste
brasileiro: para compreendermos o papel do turismo no que se refere aos espaços
metropolitanos, discutiremos o papel das metrópoles no NE brasileiro, enfatizando
a relevância do litoral que perpassa tanto pelo turismo como pelas atividades
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econômicas já consolidadas. Pretendemos assim, chegar à uma análise
metropolitana-litorânea sobre o turismo no Nordeste brasileiro.

b) Paraíba, Alagoas e Sergipe: as funções na hierarquia espacial-econômica no
Nordeste brasileiro. A delimitação de nossa área específica quanto à região NE
torna-se necessária para compreendermos a hierarquia regional dos estados e suas
funcionalidades, seu papel econômico relacionado às bases com as quais o turismo
se agrega.
c) O turismo e a hierarquia urbano-metropolitana na PB, AL, SE: como o turismo
se colocando em xeque. Investigarmos como esta atividade econômica influencia à
hierarquia urbana-metropolitana existente nestes estados. Novas articulações
urbanas-econômicas

são

forjadas

nos

anos

1990-2010

com

políticas

governamentais e planos de gestão no âmbito estadual-municipal.
d) A constituição dos espaços metropolitanos de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e
Aracaju (SE). No que tange aos espaços metropolitanos de João Pessoa (PB),
Maceió (AL) e Aracaju (SE) inferimos que são eles, resultantes das constituições de
regiões metropolitanas estaduais, porém é necessário entender de que forma eles se
constituem como espaços econômicos dos estados. Por isso, o turismo apresenta-se
como relevante no fortalecimento das regiões metropolitanas e na sua expansão
espacial, percebendo a fragmentação/diversidade econômica destas áreas.

4.1. O papel das metrópoles na hierarquia espacial no litoral do Nordeste brasileiro
As metrópoles são espaços primordiais na conjuntura socioeconômica da sociedade
capitalista atual e se apresentam como “núcleos urbanos com concentração populacional”
detentoras de uma gama de serviços, infraestruturas e fluxos econômicos, e, em sua maioria,
representativas de uma centralidade político-administrativa. Portanto, as metrópoles
modernas apresentam características bem mais densas do que os conceitos iniciais de
metrópole.
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É importante destacar que no caso nordestino as regiões metropolitanas são,
geralmente, os espaços que foram planejados para centralizar uma concentração econômica
e de serviços. Ou seja, as metrópoles nordestinas - em sua maioria - foram de fato,
resultantes da concentração econômica brasileira. Essencial então, destacar metrópole e
região metropolitana.
Nesse quesito, discutidos nos capítulos 2 e 3, as metrópoles nordestinas são
resultantes dos mais variados períodos temporais e ciclos econômicos, em que se
desenvolveram diversos tipos de atividades econômicas assim como os seus sítios naturais
que organizaram suas individualidades a partir do papel que iriam desempenhar na
hierarquia de fluxos econômicos em cada período. Em suma, as metrópoles nordestinas
possuem em suas características urbano-econômicas, os reflexos das heranças espaciais que
receberam dentro de uma hierarquia no período colonial. Dito de outro modo, metrópoles
são espaços construídos pelas relações sociais, bem como pelos fluxos econômicos que se
acentuaram de forma mundial, principalmente nos séculos XX e XXI.
Do ponto de vista de sua organização interna, a metrópole moderna instalou-se a
partir da explosão sucessiva dos estágios urbanos precedentes, o povoado e depois
a cidade, num ciclo que traduz a contínua necessidade de ser eficiente, de exercer
de forma plena as suas funções de “lugar de centralização” de forças econômicas,
de relações sociais, de manifestações artísticas e de inovação técnica. (...). As
metrópoles de todo o mundo, independentemente de sua localização geográfica
global, de seu nível de desenvolvimento econômico e social, localizadas em países
desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, não cabem mais nas
características utilizadas até os anos 70 para defini-las. (...) O território e o espaço,
onde está em andamento à transição de um modo de produção mecânico para um
modo de produção tecnológico, vem sendo designados como metrópole
contemporânea. (MEYER, 2000, p.5)

O conceito de metrópole decorre das mudanças sociais e econômicas que se
reforçaram nos séculos XX e XXI diante dos fluxos econômicos cada vez mais fluidos,
intensos e rápidos no espaço. O conceito de cidade torna-se pouco preciso para expressar o
sentido do que se produziu socialmente como espaço urbano ou “expansão da cidade”.
(GROESTEIN, 2001). Ou seja, a produção espacial nos séculos XX e XXI nos países
desenvolvidos e menos desenvolvidos, passam por mudanças que estabelecem um conceito
de cidade mais no sentido simbólico do que no real, tanto quanto as noções de regiões
metropolitanas e metrópoles. O primeiro, fruto principalmente do planejamento
governamental, e o segundo, que também recebe intervenções do Estado, apresentando
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maior densidade na produção espacial, nos seus conteúdos, formas, processos e funções.
(SANTOS, 2005)
Seguindo tais bases teóricas, consideraremos as metrópoles como aqueles espaços
que possuem grande aporte de serviços, fluxos econômicos, além de terem fortes
relacionamentos intermetropolitanos que em geral, caracterizam-se por influência direta
entre os espaços, principalmente polarizado com cidades de médio e pequeno porte, além de
outras grandes cidades (IBGE, 2007). Existe no Brasil, ainda segundo o IBGE (2007) três
tipos de metrópoles: a) a grande metrópole nacional São Paulo, que se qualifica por ter
uma polarização nacional-regional, conforme Santos (2005) e Carlos (2006) e diversos
estudos desenvolvidos há décadas; b) a metrópole nacional: Brasília e Rio de Janeiro, que
por mostrar uma concentração político-administrativa, industrial e de gestão territorial,
apresentam-se como foco para centros localizados em todo o país e, c) as metrópoles:
Manaus, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, e no caso nordestino,
Fortaleza, Recife e Salvador, que possuem forte impacto regional, e com certas limitações,
também uma projeção nacional.
Notemos então, que a metropolização e metrópole, vão além de áreas
metropolitanas, já que não são apenas a institucionalização de decretos e leis que constroem
metrópoles. E por se constitui de “num fenômeno que vai além da dimensão territorial das
metrópoles, a metropolização refere-se, também, aos modos de vida e produção (...) indo da
continuidade à descontinuidade espacial” (MOURA R; FIRKOSWKI, O.L, 2001, p.105)
Partirmos então, da ótica de que as metrópoles são diferenciadas das regiões
metropolitanas quanto a sua estrutura e a sua formação espacial, mas isso não quer dizer,
necessariamente que as metrópoles não sejam regiões metropolitanas. Pois, em todos os
casos nordestinos, as metrópoles de fato, constituem-se juridicamente e políticoadministrativas de regiões metropolitanas.
Por esta razão, nossa análise se fundamenta na premissa de que a dimensão
metropolitana no Nordeste brasileiro se institui de relevância para a compreensão da
produção espacial, bem como no entendimento dos fluxos econômico-sociais e nas ações do
planejamento governamental em seus mais variados âmbitos, incluindo o turismo na rede
hierárquica nordestina.
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Logo, direcionaremos nosso olhar para algumas caracterizações e análises urbanometropolitanas sobre as metrópoles de Fortaleza, Recife e Salvador que se apresentam como
relevantes na conjuntura socioeconômica do NE brasileiro. Para compreender a região
Nordeste e outras regiões metropolitanas, como as de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e
Aracaju (SE) é necessário entender o papel das metrópoles supracitadas. A rede urbanometropolitana se consolida no NE brasileiro de forma que as hierarquias urbanas se renovam
e se modificam nos períodos temporais.
Pois, se existem três metrópoles no Nordeste brasileiro, temos 29 regiões
metropolitanas na mesma região, em que os estados com menores áreas e menores
desenvolturas econômicas também concentram a maior parte da RM’s: Paraíba possui 12
RM’s, Alagoas possui 8 RM’s, enquanto os estados da Bahia, Ceará e Maranhão possuem
apenas 2 (cada um); Rio Grande do Norte, Pernambuco e Sergipe completam suas regiões
metropolitanas com suas capitais estaduais, então totalizando, 29.
Quanto ao espaço nordestino, vejamos a distribuição das regiões metropolitanas e
metrópoles: enquanto na primeira existem 29 no Nordeste, na outra encontraremos apenas
três41 conforme dados do IBGE, bem como em várias discussões teórico-práticas de
geógrafos, demógrafos, sociólogos, arquitetos e urbanistas. Moura & Firkoswki (2001), por
exemplo, analisam a região metropolitana:
Assim, o que teoricamente deveria ser a configuração de uma região metropolitana uma unidade territorial, polarizada por uma metrópole, definida
programaticamente para o atendimento a objetivos fundamentalmente de ordem
político-administrativa, executáveis orientados por modelos de planejamento e
gestão que articulem o espaço à políticas públicas, reconhecendo que tais unidades
são entes diferenciados dos demais, em razão da especificidade das questões que
envolvem espacialidade dessa natureza - pode transformar-se apenas em uma
definição legal, que não se aplica para consolidar o direito da coletividade, mas
para favorecer direitos individuais (MOURA R; FIRKOSWKI, O.L, 2001,p.112).

Tal citação e análise deve-se à série de formação de regiões metropolitanas no
Brasil que não possuem nenhum tipo de base de planejamento governamental nem de base
técnica/científica. Ou seja, as regiões metropolitanas, privilegiadas pelas ações específicas
41

Ainda segundo autores, conforme as metodologias utilizadas pelo Observatório das Metrópoles, seriam
quatro metrópoles: Fortaleza, Recife, Natal e Salvador. Mas para o IBGE, Natal estaria fora do contexto
metropolitano por não possuir certas características peculiares da “metrópole”, e principalmente pela
hegemonia de Fortaleza que polariza a própria cidade (IBGE,2008).
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de coalização de investimentos, bem como estratégias de captura de investimentos, em
maioria, as mais novas, apenas se apresentam como resultantes de uma política meramente
cega, com finalidades imediatas e sem junção ao planejamento de longo prazo.
Conforme a tabela 14 enumeramos as regiões metropolitanas e metrópoles
existentes no Nordeste brasileiro, atualmente.
Tabela 14 - Regiões Metropolitanas e Metrópoles no Nordeste Brasileiro (2015)
Região Metropolitana

Estado

Criação

RM/Metrópole
Salvador

BA

1973

RM/Metrópole Recife

PE

1973

RM/Metrópole
Fortaleza

CE

1973

AL

2009

AL

2012

AL

1998

AL

2013

AL

2012

AL

2012

Região Metropolitana
do Agreste

Região Metropolitana
de Caetés
Região Metropolitana
de Maceió

Região Metropolitana
do Médio Sertão

Região Metropolitana
de Palmeira dos Índios
Região Metropolitana
do São Francisco

Municípios Constituintes
Salvador, Camaçari, Candeias, Simões
Filho, Lauro de Freitas, Dias D’Ávila,
São Francisco de Conde, Pojuca, São
Sebastião do Passé, Mata de São João,
Madre de Deus, Vera Cruz, Itaparica.
Recife, Abreu e Lima, Araçoiaba,
Cabo
de
Santo
Agostinho,
Camaragibe,
Igarassu,
Ilha
de
Itamaracá,
Ipojuca,
Itapissuma,
Jaboatão de Guararapes, Moreno,
Olinda, Paulista, São Lourenço da
Mata.
Fortaleza, Aquiraz, Cascavel, Caucaia,
Chorozinho,
Eusebio,
Guaiuba,
Horizonte,
Itaitinga,
Maracanaú,
Maranguape,
Pacajus,
Pacatuba,
Pindoretama,
São
Gonçalo
do
Amarante, São Luís do Curu,
Paraipaba, Paracuru, Trairi
Arapiraca, Campo Grande, Coité do
Nóia, Craíbas, Feira Grande, Girau do
Ponciano, Igaci, Junqueiro, Lagoa da
Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho d'Água
Grande, São Sebastião, Taquarana,
Traipu, Palmeira dos Índios, Estrela de
Alagoas, Belém, Tanque d'Arca, São
Braz e Jaramataia.
São Miguel dos Campos, Teotônio
Vilela, Campo Alegre, Coruripe e
Roteiro
Maceió, Rio Largo, Marechal Deodoro,
Pilar, Barra de São Miguel, Barra de
Santo
Antônio,
Messias,
Satuba,
Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte e
Paripueira.
Ipanema, Dois Riachos, Olivença, Olho
D’Águadas Flores, Carneiros, Senador
Rui Palmeira, Poço das Trincheiras,
Maravilha e Ouro Branco
Palmeira dos Índios, Igaci, Estrela de
Alagoas, Cacimbinhas, Minador do
Negrão, Belém e Major Izidoro
Penedo, Piaçabuçu, Feliz Deserto, Igreja
Nova e Porto Real
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Região Metropolitana
do Vale do Paraíba

AL

2012

AL

2011

BA

2011

CE

2009

MA

1989

MA

2005

PB

2013

Região Metropolitana
da Zona da Mata

Região Metropolitana
de Feira de Santana

Região Metropolitana
do Cariri

Região Metropolitana
de São Luís
Região Metropolitana
do
Sudoeste
Maranhense
Região Metropolitana
de Araruna
Região Metropolitana
de Barra de Santa Rosa

PB

2012

Região Metropolitana
de Cajazeiras
PB

2012

Região Metropolitana
de Campina Grande
PB

Região Metropolitana
de Esperança

PB

2009

2012

Região Metropolitana
de Guarabira
PB

Região Metropolitana
de Itabaiana

PB

2011

2013

Atalaia, Capela, Cajueiro, Viçosa, Mar
Vermelho, Chã Preta, Paulo Jacinto,
Quebrangulo, Maribondo, Anadia, Boca
da Mata, Tanque D´arca e Pindoba.
Branquinha,
Campestre,
Colônia
Leopoldina, Flexeiras, Jacuípe, Joaquim
Gomes, Jundiá, Matriz do Camaragibe,
Murici, Novo Lino, Porto Calvo, São
Luiz do Quitunde, União dos Palmares,
São José da Laje, Santana do Mundaú e
Ibateguara
Feira de Santana, Amélia Rodrigues,
Conceição da Feira, Conceição do
Jacuípe, São Gonçalo dos Campos e
Tanquinho,
Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha,
Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias
Brito, Nova Olinda e Santana do
Cariri
Alcântara, Paço do Lumiar, Raposa, São
José de Ribamar
Imperatriz, João Lisboa, Senador La
Roque,
Buritirana,
Davinópolis,
Governador Edison Lobão, Montes Altos
e Ribamar Fiquene,
Araruna, Tacima, Cacimba de Dentro,
Riachão; Damião e Dona Inês
Frei Martinho, Nova Palmeira, Baraúna,
Barra de Santa Rosa, Cuité, Nova
Floresta, Picuí e Sossego.
Bernardino Batista, Bom Jesus, Bonito de
Santa Fé, Cachoeira dos Índios,
Cajazeiras, Carrapateira, Joca Claudino,
Monte Horebe, Poço Dantas, Poço José
de Moura, Santa Helena, São João do Rio
do Peixe, São José de Piranhas, Triunfo e
Uiraúna.
Campina
Grande,
Lagoa
Seca,
Massaranduba, Alagoa Nova, Boqueirão,
Queimadas, Esperança, Barra de Santana,
Caturité, Boa Vista, Areial, Montadas,
Puxinanã, São Sebastião da Lagoa de
Roça, Fagundes, Gado Bravo, Aroeiras,
Itatuba, Ingá, Riachão de Bacarnarte,
Serra Redonda, Matinhas e Pocinhos.
Esperança, São Sebastião de Lagoa de
Roça,
Alagoa
Nova,
Areial,
Montadas,
Pocinhos, Algodão de Jandaíra, Remígio
e Areia.
Guarabira, Alagoinha, Araçagi, Belém,
Borborema, Caiçara, Cuitegi, Dona Inês,
Duas Estradas, Lagoa de Dentro,
Logradouro,
Mulungu,
Pilões,
Pilõezinhos, Pirpirituba, Serra da Raiz,
Sertãozinho e Serraria.
Itabaiana, Juarez Távora, Juripiranga,
Gurinhém, Salgado de São Félix,
Mogeiro, São José dos Ramos, São
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Região Metropolitana
de João Pessoa

Região Metropolitana
de Patos

Região Metropolitana
de Sousa

Região Metropolitana
de
Vale
do
Mamanguape
Região Metropolitana
de Vale do Piancó

Região Metropolitana
de Natal

Região Metropolitana
de Aracaju

Miguel de Taipú, Pilar, Caldas Brandão,
Ingá e Riachão do Bacamarte.
Alhandara, Bayeux, Caaporã, Cabedelo,
PB
Conde, Cruz do Espírito Santo, João
2003
Pessoa, Lucena, Mamanguape, Pitimbu,
Rio Tinto e Santa Rita.
Patos, Quixaba, Passagem, Areia de
Baraúnas, Salgadinho, Junco do Seridó,
Santa Luzia, São José do Sabugi, Várzea,
São Mamede, Cacimba de Areia,
PB
2011
Cacimbas, Desterro, Teixeira, São José
do Bonfim, Matureia, Mãe D’água, Santa
Terezinha, Catingueira, Emas, Malta,
Condado, São José de Espinharas, Vista
Serrana.
Sousa, Aparecida, São Francisco, Santa
PB
Cruz, Lastro, Vierópolis, São José da
2013
Lagoa
Tapada,
Nazarezinho
e
Marizópolis
Baia da Traição, Marcação, Mataraca,
PB
2013
Cuité de Mamanguape, Curral de Cima,
Pedro Regis, Jacaraú e Itapororoca.
Aguiar, Catingueira, Coremas, Igaracy,
Nova Olinda, Santana dos Garrotes,
PB
Itaporanga, Boa Ventura, Diamante,
2012
Curral Velho, São José de Caiana, Serra
Grande, Conceição Ibiara, Santa Inês e
Santana de Mangueira
Natal, Parnamirim, Macaíba, São
Gonçalo do Amarante, Extremoz, CearáRN
2005
Mirim, São José de Mipibú, Nizia
Floresta, Monte Alegre e Vera Cruz.
Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora
SE
1995
do Socorro e Barra dos Coqueiros, tendo
como sede o Município de Aracaju.
Fonte: IBGE (2015); IPEA (2015); BNB (2015)

Como podemos observar, após o final dos anos 1980, com a descentralização da
escolha e dos elementos técnicos para a formação das Regiões Metropolitanas do Governo
federal para o estadual, houve o aumento considerável no número de RM’s em todo o país, e
também no Nordeste. Temos apenas três constituídas em 1973 (as iniciais), uma em 1989
(São Luís, capital estadual), outra em 1998 (Maceió, capital estadual) e cinco nos anos 2000:
2003, João Pessoa; 2005: Natal e Sudoeste Maranhense; 2009: Campina Grande e do Cariri.
Percebemos assim que nos anos 2000, as capitais estaduais do Nordeste brasileiro
constituem-se de uma região metropolitana, excetuando-se a capital do Piauí, Teresina42.
42

Existem discussões sobre a capital Teresina, se é composta por uma região metropolitana. De acordo com o
IBGE (2015) a cidade de Teresina não está incluída. De qualquer forma, a Região Integrada de
Desenvolvimento da Grande Teresina foi instituída pela lei complementar nº 112, de 19 de setembro de 2001, e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 4.367, de 9 de setembro de 2002. A Região Integrada de
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Nos anos 2010, tem-se uma explosão na composição de regiões metropolitanas, onde 20 das
30 Rm’s existentes, se formam nesse período. Isto se deve, principalmente, ao crescimento
das cidades interioranas construindo “redes urbanas” de cidades médias, geralmente,
articuladas com setores econômicos em períodos anteriores e também por incentivos
políticos, econômicos e sociais.
Por isto, o crescimento do número de regiões metropolitanas deve ser analisado
relativamente diante do processo de metropolização. A instituição de Rm’s não promove
diretamente o processo metropolizador. Segundo análises do IBGE (2015) no Brasil existem
73 regiões metropolitanas, destas cerca de 41% estão no Nordeste, e apenas três são de fato,
metrópoles. Tal contexto nos leva à compreensão desta região brasileira: apenas os menores
estados tiveram um aumento expressivo de regiões metropolitanas, nas quais se destacam as
localizadas na Paraíba (Araruna, Barra de Santa Rosa, Cajazeiras, Campina Grande,
Esperança, Guarabira, Itabaiana, João Pessoa, Patos, Sousa, Vale do Mamanguape, Vale do
Piancó) e Alagoas (Agreste, Caetés, Maceió, Médio Sertão, Palmeira dos Índios, São
Francisco, Vale do Paraíba e Zona da Mata), enquanto os demais estados possuem apenas
uma ou duas região (ões) metropolitana(s).
Esta conjuntura de criação das regiões metropolitanas na Paraíba e Alagoas são
vistas como “ferramenta política” para elites locais e através dela a obtenção de alguns
investimentos específicos. Nesse contexto, as regiões metropolitanas são “espaços de
planejamento”, mas não são obrigatoriamente espaços metropolitanos. Esta contradição é
percebida nos estudos de Miranda (2015) no estado da Paraíba:
(...) as Regiões Metropolitanas da Paraíba não passam de meros arranjos
institucionais, cujas atribuições não saíram do papel. Concluímos que a
institucionalização de regiões metropolitanas é uma estratégia de distinção dos
espaços urbanos na competição por recursos, mas que não garante a cooperação
entre os atores políticos e econômicos e sociais regionais. Espera-se que o Estatuto
Desenvolvimento (RIDE) tem como objetivo articular e harmonizar as ações administrativas da União, dos
estados e dos municípios para a promoção de projetos que visem à dinamização econômica e provisão de
infraestruturas necessárias ao desenvolvimento em escala regional. Enquanto institucionalidade legalmente
constituída, a RIDE tem prioridade no recebimento de recursos públicos destinados a investimentos que
estejam de acordo com os interesses consensuados entre os entes. Esses recursos devem contemplar demandas
por equipamentos e serviços públicos, fomentar arranjos produtivos locais, propiciar o ordenamento territorial
e assim promover o seu desenvolvimento integrado. Abrange os municípios piauienses de Altos, Beneditinos,
Coivaras, Curralinhos, Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão,
Monsenhor Gil, Teresina e União, além do município maranhense de Timon, que se encontra na margem
esquerda do rio Parnaíba, defronte à capital piauiense. Esses municípios ocupam uma área de 10.527 km², na
qual vivem 1.189.260 habitantes, segundo a estimativa para 2014 do IBGE, representando 37% da população
do estado do Piauí.
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da Metrópole possa minimizar esta lacuna e provocar a revisão dos atuais modos
de promover o desenvolvimento urbano-regional (MIRANDA, 2015, p.16)

Podemos compreender que a mensuração do tecido metropolitano passa pela
inexatidão de fixos, fluxos como efeito polarizador, transpondo um esforço teóricometodológico de entendimento de que a “metrópole”, como uma entidade socioespacial, é
capaz de promover fixos e fluxos consideráveis sobre outras cidades e espaços. No mapa 19,
podemos perceber a distribuição destas regiões metropolitanas e a localização das
metrópoles, importantes pontos estratégicos da rede hierárquica urbano-metropolitana do NE
brasileiro.

Mapa 19 - Localização das Regiões Metropolitanas e Metrópoles no NE brasileiro /2015
Fonte:IBGE,2015.

Pelo que podemos perceber no mapa acima, a maioria das regiões metropolitanas e
metrópoles localizam-se na porção oeste da região Nordeste em direção ao interior
(principalmente Alagoas, Paraíba e Ceará) o que ressalta a supremacia dos espaços
litorâneos como os principais espaços econômicos nordestinos que, a partir do século XVI
manifesta uma relevância considerável para a região, o que permanece até os dias de hoje.
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É neste panorama que passando da apresentação das regiões metropolitanas para as
metrópoles, que as metrópoles de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE) constituemse como os principais espaços econômicos, sociais e urbanos da região Nordeste. Os dados
do IBGE (2015) apontam que as metrópoles de Salvador (BA), Recife (PE) e Fortaleza (CE)
concentram juntas 34% de toda riqueza da região, estimada em R$ 210 bilhões (sendo, que a
região NE possuía R$ 600 bilhões de PIB em 2013)
RM

PIB (R$)

Participação por Setores
econômicos (%)

Recife

75,889 bilhões

64,5% (serviços), 33,3%
indústria, 0,2% agropecuária

Salvador

72,929 bilhões

60,5% (serviços), 39,4%
(industrial), 0,2% agropecuária

Fortaleza

60,578 bilhões

78,5% (serviços), 21,4%
(indústria), 0,1% agropecuária

MÉDIA TOTAL

209,40 bilhões

68,0% serviços, 31,8%
indústria, 0,2% agropecuária

Tabela 15 - PIB das Regiões Metropolitanas do Nordeste – 2014
Fonte: IBGE,2014.

Percebe-se então, que esta condição socioeconômica coloca as três metrópoles no
nível mais alto da hierarquia urbana do Nordeste brasileiro, polarizando-as com os outros
municípios e outras regiões metropolitanas. Recife, destaca-se como a metrópole mais rica
da região.
(...) Região Metropolitana do Recife (RMR) reúne institucionalmente 14
municípios (alguns emancipados de outros, após a institucionalização nos anos
70), sendo que um dele, Ipojuca, só foi integrado ao território metropolitano em
1997, por meio de lei estadual. Mas, entre todas as Regiões Metropolitanas do
país, é certamente a aglomeração do Recife uma das mais integradas. Com base na
metodologia exposta verifica-se que o conjunto dos municípios componentes,
excetuando Itamaracá, onde há importante população carcerária, apresentam de
altíssimo a médio nível de integração ao polo Recife e Olinda já nasceram
integrados. Inicialmente, porto da Vila de Olinda, Recife foi ganhando importância
política nos séculos XVII, XVIII e XIX, à medida em que também concentrava as
principais atividades e o crescimento populacional. (BITOUN, J; MIRANDA,
L.I.B, 2015, p.66)

Estas heranças espaciais da ocupação urbana de Recife e Olinda desde o século
XVII, por terem características econômicas vinculadas à produção de cana-de-açúcar,
favorecem a integração metropolitana atual, à polarização da metrópole Recife com outras
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cidades médias de Pernambuco, assim como acontece no Rio Grande do Norte e Alagoas,
com suas Regiões Metropolitanas de Natal (RN), João Pessoa (PB) e Maceió (AL),
conforme o mapa 20.

Mapa 20 - Regiões Ampliadas de Articulação Urbana de Recife
Fonte: BITOUN, J; MIRANDA, L.I.B, 2015

Desta maneira, a maior Região Metropolitana da Região Nordeste (Recife)
apresenta-se integrada aos seus municípios, mesmo perdendo “cidades polarizadas” para
outras Regiões Metropolitanas, como aconteceu com Fortaleza e Natal nas últimas décadas.
Municípios como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Abreu e Lima tiveram um
papel fundamental no crescimento econômico da RMR, principalmente na interação entre
serviços e indústria de alta tecnologia além de setores tradicionais que continuam relevantes
na economia interiorana-metropolitana atual, como mostra o mapa 21, ressaltando-se os
níveis de interação intrametropolitana.
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Mapa 21 - Níveis de integração dos municípios da Região Metropolitana do Recife
Fonte: BITOUN, J; MIRANDA, L.I.B, 2015

Por outro lado, temos a metrópole de Salvador (BA) como a segunda mais rica do
Nordeste, localizada no extremo sul da região, capital do Brasil até o século XIX, que
possuía uma forte interação com a economia colonial, em especial àquela vinculada à
produção de açúcar, pecuária e as funções portuária, administrativa e financeira
fundamentais para os ciclos econômicos regionais. Por sua localização peculiar dentro da
região e próxima ao litoral, a Região Metropolitana de Salvador (RMS) localiza-se distante
de outras metrópoles, tendo assim, espaços mais polarizados, o que inclui todos os
municípios baianos e capitais estaduais como Aracaju (SE). Esta posição espacial e
econômica favorece a “macrocefalia” metropolitana, colocando a metrópole com quase 46%
de toda a riqueza baiana, principalmente representada nos setores industriais e de serviços.
Assim, a partir desse fato, Salvador passa a exercer somente a função de metrópole
regional, abrangendo todo o Estado da Bahia e, de certa forma, o Estado de
Sergipe. (...) A estrutura interna da Região Metropolitana de Salvador, expressa
pela relação tamanho-hierarquia, é também desequilibrada (...). Assim, a
macrocefalia de Salvador (...) permanece forte até hoje, acrescida agora da
macrocefalia metropolitana (SILVA, et al, 2015, p.23,29)
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A localização da Região Metropolitana de Salvador (RMS) e seus 12 municípios
(mapa 22), se caracteriza por uma interação cada vez mais fluida nas últimas duas décadas,
em especial, no que se refere à metropolização motivada pelo turismo, bem como a
hegemonia industrial petroquímica e portuária, destacando-se o Polo Petroquímico de
Camaçari, além dos Portos de Salvador e Aratu. Os aportes de investimentos na RMS
voltados às mais variadas atividades econômicas são consolidados no século XXI. (SILVA,
S.B. Et al, 2015)

Mapa 22 - Localização da Região Metropolitana de Salvador (RMS) - 2015
Fonte: SILVA, S.B. Et al, 2015

Entretanto, a metrópole de Salvador mesmo com sua relevância econômica,
promove desigualdades em sua produção espacial, segregando empregos, bem como fluxos
econômicos

na

lógica

intrametropolitana.

Repetindo-se

as

características

das

cidades/metrópoles de Recife e Fortaleza, Salvador também concentra grande parte dos
maiores investimentos públicos e privados, reforçando seu papel na metrópole nos fluxos
estaduais e regionais.
A RMS também concentra 25% de toda a população baiana, pressionando a
produção espacial desigual, já que o estado da Bahia por ter quase 550 mil km² e uma
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população de 14 milhões de habitantes, apresenta uma densidade demográfica de 25
habitantes/km, enquanto a RMS possui índices de mais de 2.000 habitantes/km, sendo ao
lado de Feira de Santana e Vitória da Conquista os maiores núcleos urbano-econômicos
baianos.
A conexão espacial da metrópole de Salvador com o litoral sempre foi essencial e
particular, já que desde 1549 com a fundação da cidade na função de metrópole, tornou-se
importante espaço para a administração portuguesa, ocupando um lugar fundamental no
âmbito nacional, e posteriormente, na escala regional-estadual. Isto determina a relevância
funcional histórica e explicita a facilidade de fluxos econômicos com uma concentração de
infraestrutura.
Os fluxos de transportes aéreos, portuários reforçam as especificidades espaciais de
Salvador que consegue concentrar serviços únicos no Nordeste brasileiro como a facilidade
de escoamento de mercadorias para o Sul e Sudeste. Dona da maior faixa do litoral do
Brasil, a Bahia se destaca também no turismo e detém os maiores fluxos turísticos
nordestinos.
Seguindo o mesmo modelo de concentração industrial do Nordeste brasileiro nas
metrópoles de Recife (PE) e de Salvador (BA), a metrópole de Fortaleza se destaca pela
função de serviços (mais de 78% da economia metropolitana) e do recente crescimento
econômico desde os anos 1960-70, sendo a metrópole mais contemporânea ante à produção
espacial nordestina.
Destarte, os setores econômicos ligados a agroindústria, característica de Recife (PE)
e Salvador (BA), permanece mais concentrado fora da Região Metropolitana de Fortaleza
(RMF), exemplificados nos ramos industriais de médio porte, em especial os mais recentes,
como os municípios metropolitanos de Horizonte, Pacajus e Maracanaú, áreas novas quanto
à industrialização. (PEREIRA JR, 2015)
Logo, a RMF configura-se como um “espaço” resultante de vários processos de
planejamento governamental vinculados à industrialização nos anos 1960-70, e também por
uma série de investimentos de infraestrutura básica, e consequentemente, a concentração
populacional que criou um tecido metropolitano disperso, com predominância de classes
menos abastadas, em sua periferia (COSTA, M.C; AMORA, Z.B, 2015). Como a maioria
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das Regiões Metropolitanas, a inserção de municípios é crescente, chegando aos atuais 18
(conforme mapa 23) ante os cinco municípios criados inicialmente. Este desenho reforçou
uma crescente expansão metropolitana nas duas últimas décadas, que provocou tentativas de
integração metropolitana ligadas à industrialização e ao setor de serviços.

Mapa 23 - Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza /2015
Fonte: IBGE, IPECE (2015)

Deste modo, a Região Metropolitana de Fortaleza com quase 3,7 milhões de
habitantes se consolida como a maior RM do Ceará com quase 50% do PIB e 45% da
população cearense. A “macrocefalia” urbano-metropolitana que ocorre também na cidade
de Salvador, configura-se como uma das principais características na metrópole de
Fortaleza. Logo, como outras metrópoles, a desigualdade socioeconômica é uma das
principais características:
Desse modo, o processo de integração metropolitano se dá de forma fragmentária
tendo em vista as desigualdades sociais. Fortaleza é uma das cidades detentoras de
uma das maiores concentrações de riqueza do país. Nela, habitam cinco bilionários
e vários milionários, sendo sede de poderosos grupos econômicos de importância
nacional. Em contraste com esta situação, grande parte da população sobrevive do
trabalho informal em habitação precária e sofre com a falta de infraestrutura e de
outros serviços. (COSTA, M.L.C; AMORA, Z.B, 2015, p.71)
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Não diferente das outras metrópoles, Fortaleza se posiciona, segundo dados da
ONU (2014), como uma das 50 cidades mais desiguais do planeta. Ao mesmo tempo em que
há crescimento econômico, há a concentração desses capitais em prol de maiores fluxos
econômicos. Apresenta-se então, com um cenário metropolitano cada vez mais intenso e
ampliado nos espaços nordestinos, de formas diretas e/ou indiretas.
Neste contexto de concentração/desconcentração econômica, que as metrópoles
nordestinas se fortalecem como os principais espaços na escala urbana-regional do Nordeste
brasileiro. Com características diferenciadas e similares, as metrópoles de Fortaleza, Recife
e Salvador com o volume de serviços e ramos econômicos ampliados, concentram grande
parte das decisões das indústrias e empresas e, por isso, são priorizados pelas políticas
governamentais.
Os demais estados próximos à estas metrópoles contém uma rede de serviços,
fluxos e fixos (dos mais variados setores econômicos), mas ocupam posições de segunda
ordem de investimentos governamentais e privados de relevância urbana e metropolitana.
Portanto a Paraíba, Alagoas e Sergipe, localizados neste espaço mais amplo, se colocam na
hierarquia secundária espacial-econômica do Nordeste brasileiro. Em uma rede urbana
desigual, concentrada/desconcentrada, porém combinada, que se descortinam novos rumos
para a economia nordestina.

4.2.Paraíba, Sergipe e Alagoas: as funções na hierarquia espacial-econômica do
Nordeste brasileiro.
Para compreendermos a hierarquia urbana e suas características espaciais e
econômicas do Nordeste brasileiro é necessário colocar em destaque o papel das metrópoles,
que concentram os fluxos econômicos, além dos investimentos públicos e privados e por
isso tornam-se espaços indispensáveis nos contextos estadual-regional-nacional.
Desta forma, as metrópoles transformaram-se em espaços mais importantes que
suas próprias unidades da federação, de modo que se apresentam como espaços de níveis de
interação espaciais cada vez mais fluidos, articulados e concomitantes. Os estados que têm
as metrópoles - e em alguns casos, regiões metropolitanas que não são metrópoles, como é o
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caso de Natal - sofrem as dinâmicas urbanas e econômicas mais fluidas e avançadas diante
dos outros estados.
Nesse modelo, elencamos na região nordestina, alguns territórios que se apresentam
numa segunda ordem hierárquica urbana regional, motivada pela falta de infraestrutura e
investimentos,

concentrações

econômicas,

entre

outras

características

geralmente

metropolitanas. Entre os destacados, temos a Paraíba, Alagoas e Sergipe, que se colocam
como áreas nesta situação.
Entre outras razões, as heranças espaciais (ou como podemos caracterizar em
alguns casos de “rugosidades espaciais”) são os fatores mais preponderantes para a
consolidação desta “hierarquia urbana desigual”. As áreas dos atuais estados de PB, AL e SE
eram espaços vinculados a outras províncias, como Pernambuco e Bahia por muitos séculos,
construindo e concentrando certas elites locais, que seriam predominantes para os futuros
passos econômicos e espaciais.
Estas áreas que se apresentam em sua origem como “dependentes” de outros setores
e centros econômicos, expõem maiores dificuldades em organizar novas articulações
econômicas a partir da conjuntura político-administrativa desde a República de 1889 e a
Constituição de 1988. A rápida industrialização e urbanização da região nordestina brasileira
fez com que os principais espaços econômicos fossem privilegiados para a consolidação de
novos fluxos econômicos.
Apesar de apresentarem posições secundárias na hierarquia urbano-econômica do
NE brasileiro, Paraíba, Alagoas e Sergipe desempenham funções relevantes na produção
espacial da região, solidificando os fluxos e fixos econômicos. Na tabela 16, mostraremos a
discrepância entre eles: de um lado, Bahia, Pernambuco e Ceará, com 70,5% de toda a
população nordestina, um total de 63% de toda a riqueza, enquanto os demais (seis)
representam quase um terço desta mesma riqueza regional.
Estado

População –
habitantes
(2011)

Principais cidades Econômicas

PIB (2013)
em bilhões
R$

Participação
do PIB da
Região

Bahia

14,0 milhões

Salvador, Camaçari, Feira de
Santana, Simões Filho, Vitória da
Conquista

167,2

28,08%
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Pernambuco

8,8 milhões

Recife, Ipojuca, Cabo de São
Agostinho, Caruaru, Jaboatão dos
Guarapes

117,3

19,70%

Ceará

8,5 milhões

Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do
Norte, São Gonçalo do Amarante,
Sobral.

90,1

15,13%

Maranhão

6,6 milhões

São Luís, Imperatriz,
Acailândia, Timon.

Balsas,

58,9

9,9%

Rio Grande
do Norte

3,2 milhões

Natal,
Mossoró,
Parnamirim,
Guamaré, São Gonçalo do
Amarante

39,5

6,63%

Paraíba

3,7 milhões

João Pessoa, Campina Grande,
Santa Rita, Cabedelo, Bayeux

38,7

6,5%

Alagoas

3,1 milhões

Maceió,
Arapiraca, Marechal
Deodoro, São Miguel dos Campos,
Coruripe

28,5

4,78%

Sergipe

2,1 milhões

Aracaju,
Canindé
de
São
Francisco, Estância, Itabaiana,
Nossa Senhora do Socorro.

26,2

4,40%

Piauí

3,1 milhões

Teresina,
Parnaíba,
Floriano, Uruçuí.

24,6

4,13%

TOTAL

44,3 milhões

595,38

100%

---------------------

Picos,

Tabela 16 - Principais dados socioeconômicos dos estados Nordestinos – 2013
Fonte: IBGE,2015.

Vejamos como os dados expostos (tabela 16) permitem a comparação dos estados
nordestinos onde PB, AL, SE centralizam 15,68% da riqueza regional (aproximadamente a
mesma riqueza do CE, com 15,13%) além de terem 20% da população. Em quase todos eles,
uma característica é comum: uma forte concentração econômica nas capitais (e regiões
metropolitanas) bem como nas cidades que possuem heranças espaciais e/ou que têm
vínculos específicos com determinadas atividades econômicas, atribuindo um novo papel à
economia regional.
Nota-se, que a Região Nordeste alicerça uma rede urbana desigual e dispersa com
acumulação de riqueza nas unidades federativas mais desenvolvidas, que recebem mais
investimentos do Poder Público e da iniciativa privada. Mesmo com tais contrariedades e
contradições socioespaciais, os estados menos desenvolvidos passam por transformações em
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seus territórios, construindo “espaços luminosos” que se interligam com outras cidades e
metrópoles.
Santos (1994) aponta os dois espaços que se destacam no contexto da urbanização e
metropolização: espaços opacos e espaços luminosos. O primeiro caracteriza-se pela
ausência ou precariedade de desenvolvimento econômico (geralmente industrial), este não
está interligado à rede econômica capitalista; enquanto o segundo detém técnicas e
tecnologias avançadas, onde as empresas (geralmente multinacionais, nacionais) e o estado
tem forte aparato econômico e político para favorecer os fluxos e seus lucros através das
dinamicidades urbanas. Afirma ainda Santos (2006, 2008,2009) que as metrópoles são estes
espaços cada vez mais luminosos, obedecendo a uma hierarquia urbana e econômica cada
vez mais interligada aos fluxos globais. Se falamos da metrópole, falamos de sua
importância perante às outras cidades internacionais, bem como o seu papel em todos os
âmbitos espaciais.
Percebe-se que no Nordeste do Brasil há uma dicotomia e contradição espacial,
característica da produção espacial atual metropolitana. Por um lado, temos os estados e
cidades da PB, AL e SE como os “espaços opacos” em referência às maiores metrópoles
nordestinos (Salvador, Recife e Fortaleza) que se colocam como os “espaços luminosos”;
mas estes mesmos espaços opacos configuram-se em outras lógicas intraestaduais.
Vejamos, se as regiões metropolitanas das unidades federativas citadas terão o
papel de “espaços luminosos” de seus estados, com uma participação relevante tanto na rede
urbana estadual como na apresentação de “pontos” ou “espaços” que se interligam com estas
metrópoles que ocupam a posição de comando das principais decisões econômicas e
políticas da região.
Detectamos então uma contradição nos processos espaciais envolvidos no período
atual da sociedade capitalista contemporânea: a concentração e desconcentração
econômica/espacial contínua e articulada simultaneamente. Ao mesmo tempo em que temos
a concentração de serviços/decisões em um espaço, temos a desconcentração de alguns tipos
de serviços/decisões em outro espaço, que se produzirá como um “espaço” concentrador em
relação a outro e assim, sucessivamente. Verifica-se, diretamente e/ou indiretamente, a ação
da metrópole e dos processos metropolizadores que estão envolvidos em sua constituição.
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Partindo do princípio que a organização territorial metropolitana se sustenta na
distribuição dos seus sistemas de infraestrutura, pode-se deduzir que existem
pontos precisos no território metropolitano nos quais ecoam, de forma mais
evidente, as duas escalas urbanas: a metropolitana e a local. O reconhecimento
desses polos de convergência, pelas características de sua organização e
potencialidade, são hoje o principal foco do pensamento e da ação urbanística
(MEYER, R.M. P, 2000, p.8)

O Nordeste brasileiro passa por essas transformações socioespaciais que se
ampliam principalmente depois dos anos 1990, com políticas governamentais relacionadas
ao turismo e novas formas agropecuárias. As antigas elites e a constituição de novas, assim
como a adaptação entre elas, proporcionam à região, novos rumos econômicos, e
consequentemente, espaciais. Temos com isto, uma nova articulação dos espaços
metropolitanos (além dos periurbanizados, urbanizados) e não metropolitanos vinculados às
novas formas/características e rumos das elites nordestinas.
As antigas elites do Nordeste, de caráter fortemente agrário, são levadas a
construírem acordos e pactos com novos atores urbanos: elite empresarial,
funcionários altamente qualificados do serviço público, dentre outros. (...).
Demonstra-se, nestes termos, como as elites agrárias locais souberam se perpetuar
no governo, dialogando e construindo um projeto de modernização. (...) Da
transformação empreendida, chama particular atenção o fortalecimento da lógica
urbana vis-à-vis a agrária. As cidades desempenham um papel preponderante nesta
nova racionalidade, tanto no domínio do fortalecimento das metrópoles
nordestinas (litorâneas), como das cidades médias (interioranas). Das duas lógicas
de modernização mencionadas acima, a inovadora reside naquela que injeta
recursos maciços dos governos em suas metrópoles e municípios litorâneos, com
consequente potencialização, delineamento e atendimento das demandas por
espaços de lazer, a reverter caracterização exclusiva da região como produtora de
alimentos. (DANTAS, 2013, p.67-68)

É neste contexto de novas lógicas de modernização no Nordeste brasileiro (da
produção alimentícia às outras funções), que a PB, AL e SE se readaptam e formam novas
realidades de fluxos e fixos econômicos, nesta complexa rede urbana dispersa com variadas
cidades, com formas e heranças espaciais diferenciadas em vários contextos econômicos de
desigualdade social e uma articulação diversa e (des) concentradora.
Paraíba, Alagoas e Sergipe possuem similaridades, além de serem os menores
estados do Nordeste, detém também, as três menores populações. Quanto à economia (citado
na tabela 16) os três apresentam-se também com os piores índices de PIB da região,
perdendo apenas para Piauí, o mais pobre entre eles. Tais características diferentes de outros
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estados, não refletem necessariamente, uma constituição distinta da hierarquia urbanaregional.
As capitais estaduais, junto com cidades de formação histórica e/ou ligadas à uma
atividade econômica importante perpetuam como os principais espaços econômicos dos
estados, concentrando grande parte da população e do PIB. Ou seja, a produção espacial
também é desigual e vinculada à uma lógica de concentração muitas vezes mais acentuada e
intensa que os demais.
Iniciamos pela Paraíba que possui 223 municípios, porém apenas quatro deles
exibem uma população superior a 100 mil habitantes. São eles: João Pessoa (725 mil
habitantes), Campina Grande (385 mil habitantes), Santa Rita (120 mil habitantes), Patos
(101 mil habitantes), totalizando somente nestes municípios, 36% de toda população
paraibana. Em termos econômicos, os quatro municípios concentram 50% de toda a riqueza
estadual que, juntamente com Cabedelo43 - com características portuárias, alcançam quase
58%.
Desta maneira, conforme informações do IBGE (2009) temos 12 importantes
cidades na influência/polarização dos municípios de Paraíba: primeiramente sua capital João
Pessoa, o mais importante núcleo populacional do estado, seguido de Campina Grande,
Patos, Cajazeiras, Sousa, Mamanguape, Sousa, Pombal, Itaporanga, Catolé do Rocha,
Itabaiana, Monteiro e Piancó. Entre estas, há cidades que possuem contextos históricos
diferenciados, com ligações às atividades econômicas antigas do ciclo do gado, no século
XVIII e XIX.
As cidades de Sousa, Piranhas, Seridó, Piancó, entre outras vinculam-se as
atividades econômicas da produção de cana-de-açúcar e da expansão da pecuária,
principalmente motivadas pelos recursos naturais, pois estas cidades foram fundadas ao
43

Fundada em fins do século XVI, na década de 1580, Cabedelo pertencia ao município de João Pessoa.
Através da Lei 283, de 17 de março de 1908, obteve autonomia, ficando o povoado elevado à condição de vila.
Perdeu os foros de Vila e município, pela Lei Estadual 676, de 20 de novembro de 1928, a qual anexou o seu
território ao município da capital. Na divisão administrativa de 1933, voltou a figurar como distrito do
município de João Pessoa. Com a Lei Estadual 1.631, de 12 de dezembro de 1956, mais uma vez voltou
Cabedelo à categoria de município, compondo-se de um único distrito. Aquele diploma legal criou a comarca,
por desmembramento da capital. A instalação do novo município estava prevista para 4 de abril de 1959,
sendo, contudo, instalado a 31 de janeiro de 1957. Cabedelo é uma cidade portuária e fica numa península
entre o Oceano Atlântico e o Rio Paraíba. O Porto de Cabedelo é a entrada e saída comercial do estado. É em
Cabedelo que começa a BR-230, principal rodovia da Paraíba, e uma das maiores do Brasil. Quando passa pela
Região Norte do Brasil, é conhecida como Rodovia Transamazônica. (IBGE, 2015)
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longo das margens dos rios, favorecendo a fixação de pessoas, do comércio de mercadorias e
pontos de “passagem” da rede urbana nordestina.
Durante os séculos XVIII e XIX com as atividades econômicas dispersas, porém
articuladas de formas relativas, o sertão da Paraíba passou pelo fortalecimento de uma “rede
urbana” a partir da agropecuária, além da formação de pequenos comércios, onde são
criadas as feiras, fator crucial na dinâmica e consolidação dos pequenos núcleos urbanos
paraibanos. Campina Grande, é um grande exemplo destes núcleos, que no século XX, com
a ampliação dos fluxos, despontou para uma relevância cada vez mais acentuada na rede
urbana paraibana. (SOARES, 2012)
Na tabela 17, pode-se verificar os dados socioeconômicos dos principais
municípios da Paraíba e perceber a presença das cidades interioranas, entretanto a relevância
é da capital/RM de João Pessoa, juntamente com seus municípios metropolitanos, além de
Campina Grande. Por isto a capital João Pessoa, segundo o IBGE (2009) é uma Capital
Regional A44, enquanto Campina Grande, Capital Regional B.
Cidade

PIB (em milhões R$)

População (habitantes)

Distância da Capital

João Pessoa

11.225

723.515

-

Campina Grande

5.487

385.213

112

Cabedelo

3.381

57.944

18

Santa Rita

1.624

120.310

11

Bayeux

886,13

99.716

7

Patos

841,29

100.674

307

Sousa

676,60

65.803

438

Cajazeiras

597,76

58.446

468

Guarariba

533,27

55.326

98

Conde

436,28

21.400

37

Mamanguape

376,10

42.303

62

44

Para REGIC (2009) a Capital Regional - integra este nível 70 centros que, como as metrópoles, também se
relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior
ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um conjunto
de atividades, por grande número de municípios. Como o anterior, este nível também tem três subdivisões. O
primeiro grupo inclui as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e Campinas. O segundo e o
terceiro, além da diferenciação de porte, têm padrão de localização regionalizado, com o segundo mais
presente no Centro-Sul, e o terceiro nas demais regiões do país. Os grupos das Capitais Regionais são os
seguintes: a. Capital regional A - constituído por 11 cidades, com medianas de 955 mil habitantes e 487
relacionamentos2; b. Capital regional B - constituído por 20 cidades, com medianas de 435 mil habitantes e
406 relacionamentos; e c. Capital regional C - constituído por 39 cidades com medianas de 250 mil habitantes
e 162 relacionamentos.
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Monteiro

254,11

30.852

305

Pombal

218,81

32.110

371

Catolé do Rocha

203,22

28.759

411

Itaporanga

157,58

23.192

420

Itabaiana

152,86

24.481

70

Piancó

93,24

15.465

395

TOTAL

27,144

1.885.009

-

TOTAL (% PB)

70,10%

50,06%

-

Tabela 17 - Dados socioeconômicos dos principais municípios de Paraíba /2013
Fonte: IBGE,2013.

Percebe-se então que estas cidades vinculadas à lógica metropolitana tanto quanto
às “heranças espaciais” no interior paraibano constituem a rede urbana do estado da Paraíba
que, com apenas 17 municípios concentra 70,1% de toda a riqueza estadual, e João Pessoa
mantém quase 30% deste total. Comprova-se então, a importância das regiões urbanometropolitanas para o desenvolvimento da economia paraibana. Evidencia-se uma passagem
rápida na transição dos setores econômicos do sertão para às cidades e capitais dos estados
nordestinos (que serão regiões metropolitanas posteriormente) principalmente nos séculos
XX e XXI.
A rede urbana paraibana é formada pelas cidades localizadas no litoral e próximas à
Região Metropolitana de João Pessoa, juntamente com Campina Grande (que fica perto da
capital) mais Guarabira, Mamanguape e Itabaiana. Outras cidades se situam no Sertão
Paraibano à oeste, principalmente próximos ao Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará,
refletindo ainda a “herança espacial” das cidades que se originaram das atividades
econômicas nordestinas mais antigas, como se observa no mapa 24.
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Mapa 24 - Caracterização econômica e demográfica do estado da Paraíba - 2015
Fonte: IBGE,2015.

Esta característica assemelha-se à maioria dos estados nordestinos com uma rede
urbana, uma capital estadual e sua região metropolitana e “pontos luminosos” em cidades
interioranas, o que reflete “heranças espaciais” de outras atividades que se adequaram às
novas formas econômicas e fluxos de investimentos e mercadorias, vinculados à “rede
urbana” nordestina.
Alagoas, com seus 102 municípios e uma área bem menor que a da Paraíba (cerca
de 27.767 km²), também se apresenta com uma rede urbana concentradora. Sua capital
Maceió possui quase 1 milhão de habitantes, seguido de Arapiraca (230 mil habitantes) que
está localizada à 128 km da capital na porção central do estado (IBGE,2015). É uma das
mais importantes cidades do Agreste nordestino pela produção de fumo, mas também se
destaca pela indústria, polo agropecuário e comercial/serviços. Apenas estes municípios
somam uma população acima de 100 mil habitantes; após Maceió e Arapiraca, somente
Palmeiras dos Índios, Rio Largo, União dos Palmares, Penedo, São Miguel dos Campos e
Coruripe possuem mais de 50 mil habitantes. As duas cidades, Maceió e Arapiraca, resultam
em 55% de toda a riqueza estadual e 36% da população alagoana.
De acordo com o IBGE (2009), a rede de influência de Alagoas chega à 10 cidades
e são elas: Maceió, Arapiraca, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares,
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Palmeira dos Índios, Batalha, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia e Porto Calvo. Nesse
caso, destaca-se Maceió por ser uma Capital Regional A e Arapiraca, como Capital Regional
C.
Maceió, uma das primeiras cidades alagoanas, fundada em 1609, surgiu do engenho
do açúcar vinculado à Pernambuco e Bahia. Enquanto a capital era ligada à cana de açúcar,
as cidades interioranas se adaptavam à “lógica econômica” açucareira-pecuarista do
Nordeste e assim, Arapiraca, como um dos núcleos de “transição” do litoral para o sertão,
que atualmente é o segundo centro alagoano, era um importante produtor de fumo e criação
de gado.
A formação histórico-territorial de Arapiraca deu-se inicialmente com a expansão
da atividade pecuarista dos criadores de gado no século XVI para o que hoje
corresponde à região Agreste de Alagoas e que antes se restringia à região da Zona
da Mata. Neste processo, os criadores expulsaram os índios da tribo Caeté, seus
habitantes originais, e consolidaram a conquista sobre este trecho da província de
Alagoas. O município de Arapiraca não foi atingido inicialmente pela expansão da
monocultura da cana-de-açúcar, pois na ocasião acreditava-se que os seus aspectos
naturais não seriam favoráveis à inserção da cultura canavieira, ficando então, em
uma situação diferente dos demais municípios, por isto, se estabelece no município
o cultivo do fumo que visava atingir os mercados interno e externo do produto.
(SOUZA, 2009, p.112)

Pela relativa proximidade de Maceió, a cidade de Arapiraca se destaca como um
importante núcleo de transição entre o litoral e o Agreste. As outras cidades se evidenciam
pela vizinhança com Pernambuco e Bahia, com ligações viárias pelo Sertão, e se juntam à
produção de carne pela pecuária, além da agricultura. A cana-de-açúcar, produção
concentrada principalmente no litoral, em alguns pontos isolados se sobressaia, e ainda se
destaca, exemplo de União dos Palmares (essencial produtor de açúcar, atualmente)
As principais cidades de Alagoas acompanham as “heranças espaciais” e se
revelam ainda pela produção de cana-de-açúcar e o desenvolvimento do comércio e de
serviços. Se nos séculos XVIII e XIX as feiras eram importantes para a troca de
mercadorias, nos séculos XX e XXI, o comércio com suas elites formadas nos anos
anteriores, se firmou como um dos setores econômicos mais desenvolvidos: 70 a 75% da
economia está ligada ao setor terciário. (IBGE,2015).
A rede urbana de Alagoas se compõe de 12 principais cidades (10 com influência
de polarização, citadas anteriormente, e mais 2 vinculadas à região metropolitana) onde se
concentram aproximadamente R$ 22 bilhões, isto é, 74% de toda a riqueza estadual. Nesse
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caso, apenas Maceió concentra 46,4% desta riqueza, possuindo também 30% de toda a
população. Evidencia-se novamente, o efeito da “macrocefalia”, típico da maioria das
capitais estaduais.
Por outro lado, as populações dos 12 municípios concentram quase 55% do total
estadual, expressando duas características predominantes: quanto mais distante da capital,
menor o PIB e menor a população. Desta maneira, temos 90 municípios com populações
menores que 50 mil habitantes e com PIB inferior a R$ 200 milhões. Este panorama torna a
capital Maceió, a cidade com polarização em praticamente todos os municípios alagoanos,
tornando sua região metropolitana a área econômica mais significativa do estado. Os
municípios de Marechal Deodoro (R$ 1,1 bilhão), São Miguel dos Campos (R$ 885
milhões), Rio Largo (R$ 603 milhões), reforçam a região metropolitana de Maceió quanto à
concentração econômica e político-administrativa. Esta região concentra 57% de toda a
riqueza estadual, com as 13 cidades que a constituem. (Tabela 18)
Cidade

PIB (em milhões

População

R$)

(habitantes)

Maceió

13.700

936.000

-

Arapiraca

2.416

214.000

128

Marechal Deodoro

1.122

45.977

28

São Miguel dos Campos

885,2

54.577

60

Coruripe

729,1

52.130

85

Rio Largo

603,6

68.481

27

União dos Palmares

535,4

62.358

73

Palmeira dos Índios

516,1

68.481

134

Penedo

433,2

60.378

160

Delmiro Gouveia

392,3

48.096

304

Campo Alegre

274,1

50.816

68

258

44.932

207

TOTAL

21,865

1.706.226

-

TOTAL PB

74,0%

54,06%

-

Santana do Ipanema

Distância da Capital

Tabela 18 - Dados socioeconômicos dos principais municípios de Alagoas /2013
Fonte: IBGE,2013.

A relevância da Região Metropolitana de Maceió se dá com a proximidade de
Arapiraca e Coruripe e com municípios fronteiriços à Pernambuco, casos de União dos
Palmares, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, enquanto Penedo é limítrofe ao estado
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de Sergipe, ao sul. A rede urbana de Alagoas é predominantemente litorânea e
metropolitana, com “pontos” isolados localizados ao longo do sertão alagoano, com
influência histórica com outros estados circunvizinhos, conforme mapa 25.

Mapa 25 - Caracterização econômica e demográfica do Estado de Alagoas - 2015
Fonte: IBGE,2015.

Empreende-se assim, que a hierarquia urbano-econômica de Alagoas se encontra
similar aos outros estados brasileiros - notadamente os mais pobres - frente à concentração
de serviços, renda e população nas capitais estaduais e os municípios circunvizinhos. Mas
nos números de crescimento econômico, Gomes (2011) avalia-se que Alagoas está perdendo
espaço de competitividade em relação aos outros, principalmente na correspondência ao
PIB, a menor média de crescimento verificado nos últimos 15 anos. Esta situação é tão
complexa que se alia a vários fatores econômicos, sociais e espaciais.

Portanto, temos no caso de Alagoas, um exemplo emblemático de involução
econômica, com fortes características de fortalecimento das estruturas do
subdesenvolvimento, quais sejam: uma estrutura econômica muito pouco
diversificada; baixa produtividade e ocupação da força de trabalho; forte
heterogeneidade tecnológica entre os setores produtores; e, elevada desigualdade
de renda e riqueza. Aliado a esses fatores econômicos se destacam: baixo padrão
na oferta de serviços públicos; altos índices de analfabetismo e baixo nível de
escolaridade; forte concentração fundiária, que aliada à elevada densidade
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demográfica, provoca distúrbios em termos de mobilidade urbana, ocupação do
solo nas cidades e baixo nível de acesso a habitação própria; e, como consequência
geral, a explosão da violência, urbana e rural, principalmente nos estratos
inferiores da sociedade alagoana e entre os jovens. (GOMES, 2011, p.166)

Podemos ressaltar alguns elementos de Maceió que contribuem para uma visão
negativa da cidade, como fato de ser considerada a cidade mais perigosa do país até 2015,
quando perdeu o posto para a cidade de João Pessoa (PB). No entanto, a violência é ainda
uma característica desafiadora na Região Metropolitana de Maceió que também é
reconhecida por sua pobreza: cerca de 1,1 milhão de habitantes da capital, ou seja, 50%
vivem com menos de US$ 1,25 dólar/dia. (Jornal O Globo, 2015)
Analisando agora Sergipe, as situações econômicas se diferenciam dos outros
estados citados. A SUDENE desde os anos 1970 sempre considerou a indústria sergipana
como um dos exemplos de sucesso na região. Além de investimentos da SUDENE, também
se priorizou investimentos locais e regionais, destacando-se a produção de petróleo e o setor
petroquímico, além da extração mineral.
Em Sergipe, destacou-se, no setor de bens intermediários, a expansão das
atividades extrativo-minerais, com a implantação da Petrobrás (1963), pesquisando
petróleo e gás natural na bacia sedimentar sergipana; e a indústria da construção
civil, com a implantação de três unidades de fabricação de cimento, aproveitando o
calcário abundante da região. (...) O setor extrativo mineral, através de empresas
estatais, foi aquele que apresentou a maior taxa de crescimento e impulsionou a
expansão econômica estadual, com repercussões em diversos outros segmentos da
economia sergipana (...). Deve-se considerar, ainda, que Sergipe permaneceu
durante toda a década de 1970 como o segundo maior produtor de petróleo bruto e
gás natural do país (FEITOSA, 2007, p.73-74)

Destarte, Sergipe tornou-se cada vez mais industrial e “desenvolvido”,
principalmente nas ações do planejamento governamental. As inserções do governo estadual
alinhadas à esfera federal trouxeram uma série de investimentos e de ações governamentais
embasadas em objetivos e resultados alcançáveis (SUDENE,1974). Com elementos naturais
consideráveis (petróleo e minerais) além dos investimentos industriais realizados pela
Petrobrás e SUDENE, a urbanização e crescimento econômico do estado acelerou-se e
tornou-se expressivo para a menor unidade federativa nacional, com cerca de apenas 21.800
km².
Com o desenvolvimento das atividades da Petrobrás no Estado, em 1963, o setor
industrial passou a ganhar dinamismo, induzindo diversos outros setores
econômicos através da expansão do movimento comercial, da contratação de
serviços técnicos especializados, do estímulo à instalação de diversas empresas
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prestadoras de serviços e, principalmente, induzindo o crescimento do setor
imobiliário. Entretanto, o crescimento urbano de Sergipe, capitaneado pela
industrialização, ocorreu de forma acelerada na década de 1970, com a
transferência da sede administrativa da Petrobrás, a Região de Produção do
Nordeste, de Maceió para Aracaju, bem como a transferência de um elevado
contingente de técnicos e especialistas de petróleo, cujos salários superavam a
média estadual, criando condicionantes para a formação de uma nova classe média
sergipana. (FEITOSA, 2007, p.156)

Por consequente, a pequena “rede urbana” sergipana, ligada principalmente aos
estados de Alagoas, Pernambuco e Bahia, concentra-se na cidade de Aracaju, desde os anos
1970, com a forte migração estadual e interestadual. Portanto, o espraiamento da população
mais pobre foi para a periferia da cidade ou para os municípios mais próximos. (SUDENE,
1974). Mas nos anos 1980-90, muitas cidades se moldaram às novas formas econômicas
construídas em Sergipe e começaram a se destacar economicamente. É o caso de Canindé de
São Francisco, localizado à oeste da capital Aracaju, que tem uma população diminuta de 30
mil habitantes, mas se sobressai com R$ 1,4 bilhão de PIB, vindo, essencialmente, do
turismo desenvolvido próximo a Hidrelétrica de Xingó que é um polo agropecuário.
Ao contrário das outras localidades (PB e AL), Sergipe possui um PIB de R$ 27,9
bilhões (contra R$ 29,5 bilhões de AL e R$ 38 bilhões da PB) mas com uma distribuição
mais igualitária. Aracaju, mesmo com a importância de ser a capital e ser o centro da Região
Metropolitana de Aracaju, carrega 35% individualmente e 46% com outros três municípios:
Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão45. Sergipe com 75
municípios e uma população de 2,1 milhões de habitantes não totalmente concentrada na
RMA, têm 39% da população, sendo relativamente uma “exceção” dentre os demais estados
citados. Com apenas dois municípios acima de 100 mil habitantes (Aracaju e Nossa Senhora
do Socorro); 92% do total estadual possui população abaixo de 50 mil habitantes, no entanto
Sergipe tem um dos maiores PIB per capita do NE brasileiro (IBGE,2015). Ainda para o
IBGE (2009), a rede urbana de Sergipe é composta principalmente por 6 cidades: a capital
Aracaju, Itabaiana, Lagarto, Estância, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória.
Sendo que Aracaju participa como uma Capital Regional B, e as outras cidades com fluxos
menores, apenas pertencentes ao Centro Sub-regional A. Na tabela 19, mostramos os
principais municípios de Sergipe quanto à suas características econômicas.
45

Como em outros casos (Cabedelo, PB, Olinda, PE), a cidade de São Cristóvão aparece como um tipo de
“rugosidade espacial” ou “herança espacial” da colonização portuguesa. Ela é originária dos anos 1590, sendo
a quarta cidade mais antiga do Brasil. Foi a principal cidade da Capitania de Sergipe e depois comandada pela
província da Bahia dos anos 1696-1820; somente em 1855, perdeu seu posto de capital para Aracaju, que
mantém tal função até os dias de hoje.
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Cidade

PIB (em milhões
R$)
9.813

População
(habitantes)
571.419

Distância da
Capital
-

Nossa Senhora do Socorro

2.049

160.827

8

Canindé de São Francisco

1.399

24.686

213

Estância

1.303

64.409

70

Laranjeiras

1.010

26.902

19

Itabaiana

1.005

86.967

54

Lagarto

865,25

94.861

75

Carmopólis

620,41

13.503

31

Japaratuba

619,52

16.864

54

Itaporanga d’Ajuda

600,5

30.419

29

São Cristóvão

590,1

78.864

26

Nossa Senhora da Glória

346,4

32.497

126

TOTAL

20,221

1.202.218

-

TOTAL SE

72,67%

57,25%

-

Aracaju

Tabela 19 - Dados socioeconômicos dos principais municípios de Sergipe – 2013
Fonte: IBGE,2012.

Conforme dados da tabela 19, percebe-se que, excetuando as cidades de Canindé de
São Francisco (213 km) e Nossa Senhora da Glória (126 km), as demais localidades com
maior desenvoltura do PIB situadas em média até 50 km de capital, formam um “arco” de
cidades em torno de Aracaju. Talvez tais características histórias e espaciais justificassem o
planejamento governamental mais fluido (além dos elementos naturais) do NE brasileiro.
Vejamos as cidades de Nossa Senhora do Socorro, que além de industrial é uma
cidade-dormitório que possui fortes elementos minerais e agrícolas; Estância46 com um
patrimônio cultural considerável, mas também um comércio e serviços de destaque;
Laranjeiras, próximo à RMA com patrimônio cultural também relevante e forte apelo

46
A cidade de Estância, denominada por S.M. Dom Pedro II como o jardim de Sergipe, a cidade dos sobrados
azulejados, das festas juninas e do barco de fogo, ainda possui um belo acervo arquitetônico. Enquanto o
município de Laranjeiras, a 23 quilômetros de Aracaju, é um dos poucos onde ainda se pode ver a força da
arquitetura colonial. Ruas, casarios, igrejas, tudo respira a mais pura história. Laranjeiras já foi a mais
importante cidade sergipana. Berço da cultura, educação, política e da economia. Este município só não se
tornou a capital de Sergipe por conta de uma manobra política do Barão de Maruim, que transferiu a sede de
São Cristóvão para Aracaju. As duas cidades se comportam novamente como outras que são influenciadas por
“heranças espaciais” de formações socioespaciais passadas, mas que se perpetuam até os dias de hoje,
principalmente com a valorização do patrimônio vinculado ao turismo. (Extraído de www.estancia.se.gov.br e
www.laranjeiras.se.gov.br)
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turístico e, por fim Itabaiana, centro de comércio e serviços voltados aos veículos de grande
porte e a agropecuária (IBGE, 2015).

Mapa 26 – Caracterização econômica e demográfica de Sergipe
Fonte: IBGE,2015.

O mapa 26 apresenta as principais cidades que estão localizadas próximas à
Aracaju, com um eixo de cidades formado por Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão,
Laranjeiras, Lagarto, Estância, Itaporanga D’Ajuda, e de maneira mais indireta, porém perto
espacialmente, a Barra dos Coqueiros. Vemos aqui a importância da cidade de Aracaju
como “cidade” principal na economia e no planejamento governamental, principalmente
direcionado à industrialização e mineração, desde os anos 1950.
Finalizando esta parte, mas sem esgotar a infinidade de informações que podem ser
trabalhadas, inferimos que as regiões metropolitanas nordestinas (como a de Aracaju) têm
importância fundamental para a compreensão da produção espacial nordestina e da formação
da rede urbana e sua consequente hierarquia urbana estadual e/ou regional. Entender os
espaços metropolitanos é antes de tudo compreender os fundamentais espaços norteadores
das principais ações do capital e do próprio estado.
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Com esta configuração, no próximo tópico iremos nos aprofundar na reflexão sobre
a especialização desta hierarquia urbano-metropolitana nos estados de PB, AL e SE se
constitui, focando a análise na intervenção turística nos espaços metropolitanos e sua
influência nos outros municípios.

4.3. A constituição dos espaços urbanos de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju
(SE) como regiões metropolitanas

Como discutido nos tópicos 4.1 e 4.2, as metrópoles nordestinas se localizam nos
estados mais desenvolvidos da região (PE, CE e BA) juntamente com os espaços
metropolitanos, que são “recortes” que se constituem de concentração de serviços,
atividades terciárias, fragmentadas e/ou articuladas entre si, e entre outras metrópoles. São
espaços que se centralizam em áreas funcionais, com planejamentos das mais variadas
atividades econômicas, em que a “descentralização” e “concentração” são das duas das
principais características. (CORREA, 1994). Estes espaços metropolitanos só podem ser
compreendidos a partir da formação e hierarquia da rede urbana de seus construtos físicos,
político-administrativos e econômicos. Ou seja, os espaços metropolitanos são os principais
nós da rede urbana da atualidade.
Assim, a composição de uma escala hierárquica dos grandes espaços urbanos
brasileiros é fundamental para a identificação dos espaços efetivamente
metropolitanos. Isto porque (...) para além da configuração do aglomerado, os
espaços metropolitanos se particularizam por sua posição estratégica na rede
urbana, associada ao exercício de funções urbanas mais complexas.
(OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2004, p.6)

Ao relacionarmos metrópoles, espaços metropolitanos, perimetropolitanos e
regionais do Nordeste brasileiro, percebemos um esforço teórico e metodológico para
compreendermos as diferenças socioespaciais entre os principais polos econômicos (PE, CE
e BA) e os demais estados que, apesar de seu papel secundário econômico, possuem
características urbanas e na maioria das vezes, de regiões metropolitanas.
No que se reporta ao processo de urbanização/metropolização, podemos citar
Limonad (2007) que analisa o modelo norte-americano da “urbanização difusa” em relação à
extensão aleatória de investimentos e recursos em algumas áreas, como a expansão
descontinua de pequenos aglomerados urbanos com características industriais, comerciais e
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até turísticas. Tal urbanização é fundamental para entendermos as desigualdades
socioespaciais causadas pelos processos de concentração/desconcentração de serviços como
o de renda, entre outros. Com a urbanização dispersa, os espaços obedecem à uma hierarquia
urbana onde certas áreas comandam as ações, investimentos, etc., ou estão em situação
dependente ou como “vazios metropolitanos”, típicos “espaços de reserva”, conforme aponta
Santos (2008).
Farias (2014), ao destacar a relevância da urbanização dispersa nas metrópoles
brasileiras, discute como os espaços metropolitanos se produzem essencialmente pelas
diferenciações, articulações multifacetadas, que rompe dos espaços intrametropolitanos,
chegando à níveis espaciais cada vez mais complexos e superiores, pois,
Trata-se de uma dinâmica que leva à constituição de estruturas urbanas mais
complexas em termos de forma e conteúdo, alicerçando um mosaico sócio
territorial que unifica o natural e o construído. Esta nova morfologia urbana não
dispõe da lenta sedimentação que favoreceu as qualidades formais das áreas
centrais tradicionais, como densidade, contiguidade e continuidade do quadro
construído. As operações de expansão espraiada se sucedem sem relação umas
com as outras (pelo menos não de um modo nítido), pois cada operação guarda a
lógica da época de sua realização. Daí surge toda uma série de justaposições em
conflito, resultando em fragmentos urbanos articulados pelos grandes traçados de
circulação rápida. Articulações essas que em geral são frágeis, pois os fragmentos
coexistem com a indiferença. (FARIAS, 2014, p.5)

Sob uma análise espacial intermetropolitana e nos espaços não metropolitanos,
estaríamos concordando com o mesmo tipo de “processo urbano”, através da
metropolização, que incorporaria novas áreas conforme essa “demanda espacial” fosse
gradativamente construída. Ou seja, em nosso caso, os espaços de PB, AL e SE,
considerados como não metropolitanos, seriam progressivamente incorporados à lógica
metropolitana de Recife/PE e Salvador/BA, principalmente com suas regiões metropolitanas
(que, com o tempo, poderiam se tornar metrópoles, porém de níveis inferiores as citadas)
como “núcleos” de desenvolvimento.
Podemos deduzir que as constituições de espaços urbanos se tornaram as primeiras
formas dos efeitos metropolizadores causados, em níveis regionais-globais, de uma
tendência de urbanização contemporânea. Esse processo não passa de uma metropolização
expandida, ou seja, um procedimento de incorporação de novas áreas e aldeias da periferia
metropolitana. Logo, “um espaço urbano” seria relacionado, de forma direta, indireta,
intensa ou menos intensa à uma metrópole e/ou rede de metrópoles.
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Essa tendência não seria nova, mas sim uma culminação lógica e previsível de uma
etapa da urbanização capitalista na era da globalização, já que as expandidas e cada vez mais
difusas periferias metropolitanas ao redor dessas cidades tomaram e impuseram maior
complexidade ao território, sendo sumamente importantes para se entender a mudança da
natureza das megacidades. (AGUILAR, 2002).
Tais estudos nos levam à urbanização litorâneo-metropolitana do Nordeste
brasileiro, em várias cidades metropolitanas e não metropolitanas47 ao longo do litoral.
Pereira (2015,2014), Dantas (2012, 2013, 2014) são autores que refletem sobre a
compreensão de como a urbanização/metropolização se vincula aos espaços, principalmente
pelo lazer. E que, ao mesmo tempo em que se produzem espaços de lazer, se constroem
espaços

urbanos,

metropolitanos

que

se

relacionam

diretamente

às

demandas

metropolitanas. Em outras palavras, a “descontinuidade espacial” proposta pela urbanização
difusa se consolida. Já não se necessita ter espaços contínuos, relacionados diretamente à
forma física.
As metrópoles, conforme já analisava Santos (2008) nos anos 1970-80, vão além
das fronteiras físicas e/ou político-administrativas. As metrópoles com seus tentáculos podem colocar com suas “filiais” ou cidades que respondem à sua forma urbana - se
consolidam como as donas “do tempo e do espaço”, isto é, o principal espaço que comanda
as funções essenciais, os fluxos e fixos que possam existir. Portanto, as metrópoles se fixam
como espaços indispensáveis à sociedade contemporânea.
Desta forma, as metrópoles nordestinas (Fortaleza/CE, Recife/PE, Salvador/PE)
relacionam-se com as cidades médias e pequenas de forma hierárquica polarizadora,
constituindo-se assim de redes urbanas estaduais e regionais. Com o planejamento
governamental, as capitais estaduais - mesmo não sendo metrópoles, e em muitos casos,
regiões metropolitanas - se apresentam como “nós urbanos” dos principais fluxos e fixos
dos seus respectivos estados.
É assim que as capitais estaduais de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE)
apresentam-se como polos econômicos relevantes em seus estados da Paraíba, Alagoas e
Sergipe, respectivamente. Atualmente, como regiões metropolitanas, essas áreas
47
Diversos autores já discutem as questões sobre a metropolização, espaços não metropolitanos e urbanização
em várias dinâmicas e temáticas. Podemos citar LENCIONI (2013), SOARES, P.R. R; FLORES, A. M (2013),
AZEVEDO (2013), FARIAS (2014) GOMES (2008), etc.
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correspondem à importantes polos econômicos que comandam a economia estadual, seja
pelo planejamento governamental, seja pela concentração de empresas e ações variadas das
elites estaduais e municipais.
A capital estadual de Sergipe, Aracaju é a primeira, dos três casos a ser investigada.
Criada pela Lei Complementar Estadual nº 25, de 29 de dezembro de 1995, a Região
Metropolitana de Aracaju possui apenas quatro municípios: Aracaju (sede), São Cristóvão,
Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros. Tal ação deve-se principalmente à
importância da cidade de Aracaju na economia sergipana, especialmente pelo sucesso
industrial dos planejamentos governamentais desde as décadas de 1970-80 e o papel
portuário e petroquímico que se firmou. Podemos destacar a transferência de uma das sedes
da Petrobrás de Maceió/AL para a cidade de Aracaju/SE.
A criação da Universidade Federal do Sergipe (1968), Terminal Marítimo de
Carmopólis, Distrito Industrial de Aracaju (1971), Petromisa (Petrobrás Mineradora) em
1976, Nitrofértil (Nitrogenados do Nordeste) são algumas das infraestruturas relevantes que
auxiliaram a cidade de Aracaju a alcançar importantes índices de crescimento econômico e
industrial, atraindo grande parte da população do estado.
Com uma área de apenas 182 km², os espaços industriais, comerciais e de serviços,
além dos residenciais começaram a ser concorrenciais em uma cidade em franca expansão.
Por isso, como “importante espaço polarizador”, mesmo antes da constituição da RMA,
vários municípios se integram à lógica econômica da capital, favorecendo o
desenvolvimento desta principal área econômica de Sergipe.
Com o crescimento vertiginoso de Aracaju desde os anos 1970-80 pelo sucesso das
políticas governamentais de indústria, serviços e a base para constituição de uma região
metropolitana, muitos municípios são integrados à lógica urbana de Aracaju através de
projetos intermunicipais, como pode-se ressaltar um deles: o Projeto Grande Aracaju, bem
como incentivos fiscais e a integração urbana-populacional através de inúmeros conjuntos
habitacionais. (SUDENE, 1989).
Nossa Senhora do Socorro, apresenta-se como o segundo maior município
representativo da economia da RMA e de Sergipe. Ela é conhecida como “cidadedormitório” por causa dos diversos conjuntos habitacionais como Marcos Freire I, II e III,
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João Alves, entre outros. Além disto, se assentou como um importante polo industrial
paralelo e complementar à Aracaju, além da formação de uma importante área comercial de
serviços, com shoppings centers e comerciais (IBGE, 2015). Com uma economia pautada
nos serviços (65% do total) e ramo industrial (16%), o município possui um PIB de R$ 2,1
bilhões, constituindo-se primordial área de expansão urbana-industrial da cidade de Aracaju,
resultante de várias ações do planejamento governamental que conseguiu fazer com que uma
área econômica cada vez maior fosse solidificada.
A atuação do Governo no processo de urbanização de Sergipe seria estendida a
várias atividades. Além da construção dos conjuntos habitacionais, outras ações do
Estado contribuíram sobremaneira para o desenvolvimento da metropolização (e
periferização) de Aracaju. Em Nossa Senhora do Socorro, a tentativa de criar uma
Zona de Processamento para Exportação (ZPE), como forma de incrementar as
atividades industriais do Estado e a instalação do Distrito Industrial de Nossa
Senhora do Socorro, que visava aumentar o parque produtor de Sergipe,
desconcentrar as atividades industriais de Aracaju e abrigar o contingente
populacional que migrava do interior para a capital; na Barra dos Coqueiros, a
construção do Terminal Portuário Marítimo e a tentativa de implantação de um
Polo Cloroquímico; em São Cristóvão, a instalação do Campus Universitário.
(FEITOSA, 2007, p.161)

Por outro lado, assim como o crescimento econômico ampliou-se, a população do
município aumentou consideravelmente, saltando de 13.710 habitantes em 1980 para 67.574
em 1990 (cerca de 492% em apenas 10 anos) e de 131.679 habitantes em 2000 (195% no
período) para 160.827 (cerca de 22,13%) em 2010. A estimativa para 2015 chega a 177 mil
habitantes, firmando-se como o segundo município mais populoso do estado.
A tabela 20 sintetiza as principais características demográficas e econômicas da
Região Metropolitana de Aracaju.
Município

População
(habitantes)

Aracaju

PIB
(milhões
R$)

Setores Econômicos (%)

Principais
Infraestruturas/Carac
terísticas

632.744

9.813

70% serviços e 15% industrial

Indústrias, Portos e Centro
Político-Administrativo.

177.344

2.049

65% serviços e 16% industrial

Distrito
Industrial
e
Conjuntos Habitacionais

São Cristóvão

86.979

590,1

68% serviços e 20% industrial

Patrimônio
Comércio

Barra dos Coqueiros

28.677

333,5

49,9% serviços
industrial

Indústrias e
Turismo.

TOTAL RMF

925.744

12.786

Nossa Senhora
Socorro

do

63,2% serviços e

e

41,7%

Histórico

----------------------------

e
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(41,27%)
TOTAL
ESTADUAL

2.242.937

(45,96%) 23,17% industrial
27.823

61% serviços e
29% industrial

--------------------------

¹ estimativa de 2015, segundo dados do IBGE.
Tabela 20 - Características Demográficas e Econômicas da Região Metropolitana de Aracaju/ 2015¹
Fonte: IBGE, 2015.

Portanto, com uma base econômica pautada no comércio e serviços e uma
tradicional indústria que traz muitos empregos formais e informais a localidade cresce desde
os anos 1970, tornando Aracaju e sua região metropolitana, responsável por 60% de todos os
empregos formais relacionados à indústria, conseguindo atrair grande contingente
populacional de outros estados, como Alagoas e Bahia desde os anos 1980 (IBGE, 2015).
Neste contexto, temos também a cidade de São Cristóvão, fundada em 1590 e
antiga capital de Sergipe até 1855, que se destaca pelo patrimônio histórico existente na
antiga ocupação urbana, principalmente nos séculos XVII e XVIII. Diversas praças e igrejas
foram construídas com base no estilo barroco. São partes desse acervo a Igreja de Nossa
Senhora da Visitação (1607) e Igreja Matriz de Nossa Senhora da Vitória (1608). Estas
características colocam a cidade como o terceiro maior município da RMA, com PIB de R$
590 milhões, e uma população de quase 87 mil habitantes. Com universidades, patrimônios
históricos e comércio/turismo cultural relevante, o espaço urbano interliga-se com Aracaju,
pela proximidade da capital, a 26 km. (Ver figura 3 e 4)
Figuras 3 e 4: Patrimônios Históricos da cidade de São Cristóvão e Distrito Industrial de Nossa Senhora
do Socorro - RMA

Fonte: www.se.gov.br

Por outro lado, São Cristóvão possui características diferenciadas das outras
cidades pertencentes à RMA, exatamente pelo que mais se destaca: a arquitetura e espaços
históricos. De acordo com o IBGE (2015) a cidade de São Cristóvão é uma das mais pobres
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da RMA, com 55% da população que recebe menos de 1 salário mínimo/mês. Com as
“heranças espaciais” e elites voltadas à agropecuária, a cidade se mostra menos
“competitiva” diante dos demais municípios.
E por último, Barra dos Coqueiros, o município com menor PIB da RMA (R$ 333
milhões), além da menor população (aproximadamente 29 mil habitantes), no entanto, a
urbanização litorânea com condomínios fechados para as classes altas da região
metropolitana e a demanda turística trazem novos fixos e fluxos econômicos para o
município.
Podemos destacar, por exemplo, o conjunto de lotes urbanos do Alphaville 1 e 2
que investiram mais de R$ 120 milhões de reais, o que fortaleceu o crescimento e expansão
urbana de Aracaju-Barra dos Coqueiros. O complexo urbanístico é de alto padrão, com mais
de 320 mil m² e mais de 600 lotes. Tal complexo reflete à inserção de investimentos
privados no litoral nordestino em um “todo”, numa valorização litorânea contínua. Pela
localização privilegiada, apenas 4 km do centro da capital Aracaju, a especulação imobiliária
acentua-se. Outro fator relevante a ser citado, é a criação da Zona de Processamento de
Exportação (ZEE) de Barra dos Coqueiros que visa instalar empresas com produção voltada
à exportação. Com muitos incentivos fiscais estaduais e federais, e posicionada ao lado da
BR-101 (importante infraestrutura federal e ampliada com o PAC) o município se coloca
como um importante espaço metropolitano estratégico.
Mesmo assim, pela pequena área de Sergipe, e uma crescente região metropolitana,
várias áreas são protegidas por leis federais e estaduais, que colocam o crescimento
demográfico concentrado na capital Aracaju e em alguns municípios circunvizinhos. A
produção de petróleo e os respectivos royalties são atividades econômicas pouco lucrativas
para municípios pequenos, que mesmo assim, sofrem interferência da urbanização litorânea:
Apesar do padrão pontual e concentrado do povoamento litorâneo do Estado, o
qual entremeia espaços de baixa densidade demográfica com áreas de maior
aglomeração populacional, a maior porção da zona costeira sergipana ainda se
encontra em áreas não materialmente incorporadas ao padrão de povoamento
urbano, exceto na área do litoral centro da qual faz parte a capital do Estado, que
tem intensificado em sua zona de expansão um forte grau de ocupação imobiliária,
e também no município da Barra dos Coqueiros, que faz divisa com a capital,
pertencente ao litoral norte. Nesse sentido, pode-se falar de padrões diferenciados
de ocupação do litoral sergipano, desde aqueles tradicionalmente rurais e
relativamente isolados com dificuldade de acessos, como é o caso dos setores mais
setentrionais do litoral norte, até espaços muito urbanizados. Seja como for, a
presença da especulação imobiliária, do crescimento da segunda residência e a
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construção cada vez maior de infraestrutura são bastante evidentes. Tal quadro é
responsável por impactos socioambientais e pela tendência de aceleração da
ocupação territorial. (FONSECA, et al, 2013, p.11)

Portanto temos três eixos de crescimento da RMA: ao norte, em direção à Barra dos
Coqueiros

principalmente

pela

pressão

imobiliária

(demanda

das

elites

e

turística/vilegiatura), a oeste (Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) e ao sul,
Itaporanga D’Ajuda que tem municípios não metropolitanos, que ficam apenas a 30 km da
capital. Este crescimento deve-se ao extrapolamento de Aracaju ante sua produção espacial,
já que:
A valorização do terreno urbano em Aracaju provocou o espraiamento da
cidade para a periferia com a construção dos grandes conjuntos
habitacionais fora dos limites do município, gerando inicialmente um
processo de metropolização associado à periferização. O desenrolar desse
processo foi marcado pela sobreposição dos interesses do capital
(proprietários fundiários, construtoras e lojas de material de construção) e
do jogo político em detrimento às necessidades da população e dos
municípios envolvidos. (SOUZA,2009, p.76)

Por conseguinte, a RMA torna-se um espaço urbano de crescimento econômico
considerável, em que vários outros municípios que não estão inseridos na área da região
metropolitana possuem laços urbanos e de planejamento governamental com a cidade de
Aracaju, principalmente pela Região da Grande Aracaju (1982) que, inclusive, planejava
uma integração metropolitana do transporte urbano.
Com isso, os municípios circunvizinhos à Aracaju se integram à capital de muitas
formas e funções, construindo então, uma região metropolitana de fluxos e fixos
consideráveis perante a magnitude estadual. O mapa 27 sintetiza as principais características
econômicas da Região Metropolitana de Aracaju com os municípios que se apresentam por
diferenciações diante de sua produção espacial metropolitana-regional.
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Mapa 27 - Principais características econômicas da Região Metropolitana de Aracaju

Fonte:

Observando atentamente o mapa 27, podemos empreender que as principais
funções e infraestruturas se localizam na cidade de Aracaju (como as jazidas de petróleo,
shoppings centers, aeroportos, áreas industriais, universidades e áreas portuárias). Como em
praticamente todas as regiões metropolitanas, a capital (sede) possui a concentração de
serviços, enquanto que os outros municípios se integram frente às variadas funcionalidades normalmente fora dos limites da capital - construindo um “elo” de funções e espaços
integrados, economicamente.
O fácil acesso pela BR-101 que liga a RMA ao interior e a outros estados, é um dos
destaques de fluxos, já que mesmo com sua polarização, Aracaju é fortemente influenciada
pelas metrópoles de Salvador e Recife, dada as proximidades e as “heranças espaciais
existentes” bem como as dinâmicas industriais e petroquímicas, no caso baiano com o Polo
Petroquímico de Camaçari, que concentra várias atividades que se integram à produção
sergipana. Há aproximadamente 280 km da cidade de Aracaju, se localiza outra capital
estadual, Maceió, do estado do Alagoas, que possui relevância na rede urbana nordestina,
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bem como nas áreas secundárias às metrópoles. Por isso, Maceió também sedia a Região
Metropolitana de Maceió (RMM) que foi criada pela Lei Complementar 18/1998, de 19 de
novembro de 1998.
Diferentemente da RMA, a RMM possui 12 municípios, além da sede e capital
estadual Maceió. São eles: Barro de Santo Antônio, Barra de São Miguel, Coqueiro Seco,
Marechal Deodoro, Messias, Murici, Paripueira, Pilar, Rio Largo, Santa Luzia do Norte, São
Miguel dos Campos e Satuba. Percebe-se a prioridade metropolitana da atividade turística e
à indústria48. (IBGE, 2015)
Muitos distritos industriais foram construídos próximos a RMM: Luiz Cavalcante
(Maceió), Arapiraca, Murici e Polo MultiFabril Industrial José Aprígio Vilela (PJAV)
(Marechal Deodoro). Destacam-se os principais municípios que já possuíam elites e alguns
centros econômicos, porém, os esforços para se atrair fluxos industriais se tornam mais
políticos do que meramente econômicos, pois,
Todos os Distritos Industriais estão ociosos, considerando a sua capacidade de
ocupação, a cada nova gestão no Governo do Estado, um novo e mirabolante
projeto ou programa é estruturado, mas a efetivação dos mesmos, com a captação
de novas indústrias e empresas visando o dinamismo econômico do estado nem
sempre sai do papel. O município de Murici é o que apresenta melhor dinamismo,
fruto dos incentivos que ofereceu, conseguiu atrair pequenas e médias empresas.
(ALMEIDA, R.S; SANTOS, C.J, 2010)

Deste modo, a Região Metropolitana de Maceió (RMM) e seu planejamento
governamental prioritário à indústria, e de forma paralela o turismo, passam por “heranças
históricas” da própria conjuntura econômica do estado, cujo o espaço urbano de Maceió
promove uma “macrocefalia” de forma mais intensa do que outras capitais, com 46,4% de
toda a riqueza alagoana, e 30% de toda a população estadual. A tabela 21 mostra as

48
A transição da agropecuária e a indústria sucroalcooleira foi o principal desafio na economia alagoana. Entre
“romper” com o passado e novos rumos econômicos, a economia alagoana apesar de ter expansões
consideráveis, os anos 1990-2010 foram mais de “transição” e “adaptação” do que meramente crescimento
econômico. Afirma Cabral (2009): “A agroindústria do açúcar continuava sendo o setor mais importante para o
Estado, principalmente com a implementação do Proálcool que deu um novo fôlego ao setor, apesar de isso ter
custado à devastação do que ainda existia de Mata Atlântica em Alagoas, e não ter melhorado as condições
sociais da população da zona da mata. O setor industrial, mesmo tendo experimentado certa expansão de suas
atividades na última década, não sofreu grandes modificações em sua estrutura. O polo cloroquímico
apresentava-se como a mais importante alternativa de desenvolvimento do Estado pelo leque de opções
industriais que seria gerado com o aproveitamento das matérias-primas locais. Já o turismo que tinha recebido
um forte impulso nos dois governos anteriores, o primeiro do próprio Suruagy e o de Guilherme Palmeira,
começava a apresentar expressivas carências, a começar pelo fato de o órgão estadual de turismo, a Empresa
Alagoana de Turismo (Ematur), não dispor de recursos orçamentários” (CABRAL, 2009, p.68).
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principais características demográficas e econômicas da RMM, com suas desigualdades
socioespaciais.
Município

Setores
Econômicos
(%)

Principais
Infraestruturas/Características
econômicas

13.694

70% serviços e
15,7% indústria

Comércio
e
Serviços,
Indústrias, Portos e Centro
Administrativo

68.481

603,7

55% serviços,
28,3% indústria

Indústrias Têxteis e de açúcar.

54.577

884,4

48,4% indústria
e
35,4%
serviços

Industria petroquímica, gás
natural, cana-de-açúcar e
agropecuária.

Marechal Deodoro

45.977

1.122,9

56,9% indústria
e
27,2%
serviços

Industrias
diversas
(polo
industrial), usinas e turismo.

Pilar

33.305

314,9

47,4% indústria
e
43,3%
serviços

Indústria petroquímica e gás
natural

Murici

26.710

146,4

62,3% serviços e
17,8%
agropecuária

Produção de açúcar e álcool,
pecuária e frutas. Distrito
Industrial.

Messias

15.682

76,9

71,1% serviços e
17% agropecuária

Frutas e comércio

Satuba

14.603

71,5

69% serviços e
23% indústria

Pecuária e produção
pescado.
Hortifrutigranjeiros.

14.230

65,3

78% serviços

Turismo

Paripueira

11.347

59,4

73% serviços

Turismo

Barra de São Miguel

7.574

63,0

71% serviços

Turismo

Santa Luzia do Norte

6.891

46,7

72% serviços

Agropecuária

Coqueiro Seco

5.526

26,5

81% serviços

Hortifrutigranjeiros

TOTAL RMM

1.318.676

17.176

61% serviços e
30% industrial

-----------------------------------

TOTAL
ESTADUAL

3.340.932

29.544

69% serviços e
20% industrial

-----------------------------------

Maceió

Rio Largo
São
Miguel
Campos

Barra
de
Antonio

dos

Santo

População
(habitantes)

PIB (milhões
R$)

1.013.773

¹ estimativa de 2015, segundo dados do IBGE.

Tabela 21 - Características Demográficas e Econômicas da Região Metropolitana de Maceió /2015¹
Fonte: IBGE, 2015.

de

205

Curiosamente, a cidade de Maceió acompanha a lógica de algumas capitais da Zona
da Mata (Recife, Aracaju) por possuir “municípios históricos” próximos a elas. Marechal
Deodoro49, município da RMM, distante apenas 28 km da capital, foi a primeira capital da
Capitania de Alagoas, criada em 1817. Maceió se tornaria capital de Alagoas, apenas em
1839.
Desse modo, assim como Alagoas, a cidade de Maceió também está inserida na
lógica da produção de cana-de-açúcar. Motivados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool
(IAA), fundado em 1933, cujo objetivo era estabelecer o mercado açucareiro e promover a
expansão do consumo do álcool, as elites alagoanas se articularam para conseguir políticas
favoráveis ao incremento dos produtos derivados da cana-de-açúcar e privilégios
econômicos, como incentivos fiscais e investimentos.
Muitos municípios metropolitanos atualmente, como São Miguel dos Campos,
Murici e Maceió se destacaram na produção de açúcar e álcool desde o início dos anos 1930
com inúmeras usinas. Muitos tipos de fertilização dos solos com técnicas específicas foram
utilizados para que a produção fosse ampliada cada vez mais. Nos anos 1970, Alagoas
ultrapassou Pernambuco na produção de açúcar no Nordeste, atraindo os próprios
pernambucanos para suas áreas. (MORAIS, 2012)
Desta forma, a cidade de Maceió concentra indústrias voltadas ao processamento de
gás natural e petróleo, além da produção de sal-gema. O Distrito Industrial Governador Luiz
Cavalcante (intitulado hoje de Polo MultiFabril Luiz Cavalcante) instalado nos anos 196070 principalmente motivados pelas políticas governamentais da SUDENE, influencia as
principais ações industriais alagoanas. Desta maneira,
O idealizador do distrito industrial, hoje conhecido como Polo Multisetorial
Governador Luiz Cavalcante, foi o governador Luiz de Souza Cavalcante
(15/08/1966 a 15/03/1971). Segundo foi relatado nas entrevistas, ele possuía
inúmeras características que o tornavam um empreendedor, como intenção de
empreender, sempre buscar oportunidades, persistência, sempre buscar
informações, valorizar o planejamento, saber fixar metas, poder de controle,
capacidade de persuasão e possuir boa rede de relacionamentos (...). Luiz de Souza
Cavalcanti deixou um legado de diversas obras para Alagoas, como a Companhia
49

Marechal Deodoro é o terceiro município mais rico de Alagoas e o segundo maior da RMM, com PIB de R$
1,1 bilhão, perdendo apenas para Maceió e Arapiraca. Destaca-se o Polo MultiFabril Industrial José Aprígio
Vilela (PJAV) com finalidade de abrigar industrias do setor álcool químico. Em 2009, o distrito foi
reclassificado para a modalidade de multi fabril, passando atender à um mercado cada vez mais ampliado. Com
infraestrutura básica garantida, há a presença de 17 empresas, onde se destaca a unidade da empresa Braskem,
com investimento inicial de R$ 1 bilhão, e capacidade anual de produção de200 mil toneladas de PVC, um dos
maiores da América Latina. (MORAIS,2012)
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Energética de Alagoas - CEAL, Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL,
CODEAL e Banco do Estado de Alagoas S/A - PRODUBAN. Praticamente todas
as estatais que a cidade de Maceió possui foram criadas na sua gestão. A
inauguração do Polo foi impulsionada pelo Programa Nacional do Álcool PROÁLCOOL, criado em 1975 pelo decreto n° 76.593. O PROÁLCOOL foi
criado com objetivos bem claros: substituir a gasolina utilizada nos automóveis e
ajudar os produtores de açúcar que amargavam prejuízos em decorrência das
baixas cotações desse commodity no mercado mundial. (OLIVEIRA, W.C.C.M. et
al, 2009, p.4)

Com o crescimento econômico dos anos 1970-80, a cidade de Maceió se destaca no
NE como uma das cidades emergentes. O turismo é priorizado a partir dos anos 1970, com
uma elite alagoana concentrada em sua capital. A franca expansão industrial-comercial
vinculada à atração turística nacional e internacional, Maceió consegue prosperidade
econômica durante o período.
Contudo, com o fim da prioridade da produção de álcool oriundo de políticas
governamentais federais e a redução drástica dos investimentos da SUDENE, a cidade de
Maceió passa por adaptações nos anos 1990-2000. Além das novas dinâmicas e
descentralizações político-administrativas, a cidade se reorganiza passando várias funções da
esfera estadual para a iniciativa privada.
A reestruturação produtiva é iniciada em Alagoas (principalmente na cidade de
Maceió) motivada pela dependência da produção sucroalcooeira e busca para a exploração
de outras atividades econômicas, na qual o setor petroquímico participa de forma decisiva.
Juntamente com Bahia e Sergipe, Alagoas também é importante produtor/reserva de petróleo
e gás natural, destacando-se como uma das principais reservas do Brasil e Nordeste
brasileiro.
Todavia, a cidade de Maceió, destaque ao lado de Aracaju como uma das principais
cidades do Nordeste (mesmo atrás das tradicionais cidades de Fortaleza, Salvador e Recife)
vê nos anos 1990-2000, com problemas na desenvoltura econômica, que segundo dados do
IPEA (2009) devem-se principalmente à falta de infraestrutura básica e “problemas sociais”
(como a violência, por exemplo. Maceió foi durante muito tempo, a cidade mais violenta do
Brasil50) que marcam os anos 2000-2010.

50
O estudo mais recente do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, uma Organização Não
Governamental (ONG) do México, traz Maceió como a 2ª cidade mais violenta do Brasil. No mesmo estudo
divulgado em 2014, a capital alagoana apresentava o maior número de homicídios no país. A 1ª capital
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Em Maceió nos anos 2000-2010 houve um incremento considerável de 70% no
número de indústrias, o que gerou “novas fases industriais” na cidade. Com uma área de 510
km², a cidade de Maceió tem um aporte territorial considerável para a expansão de muitas
áreas, bem como de setores econômicos.
Ao final se conclui que a economia alagoana tem crescido basicamente em razão
das implicações da nova dinâmica regional, influenciada pelas políticas do
governo federal, com ampliação dos investimentos públicos, aumento das
transferências intergovernamentais e expansão dos programas de assistência social.
Mesmo levando em conta esses importantes fatores, a economia alagoana parece
não reagir de forma mais dinâmica que possa aumentar sua participação na riqueza
regional. Pelo contrário, como se verá mais adiante, Alagoas vem perdendo espaço
gradualmente para outros estados do Nordeste até então considerados os mais
pobres no ranking regional. Com isso se concluirá que a economia alagoana, paradoxalmente, tem apresentado um quadro de involução econômica relativa
(GOMES, 2011, p.153-154)

Nos anos 2010, mesmo com indústrias voltadas ao processamento da cana-de
açúcar, o setor industrial chega a apenas 16% do PIB, enquanto 70% da economia
concentra-se no comércio e dos serviços, refletindo a terceirização, típica dos séculos XX e
XXI. Maceió tem um papel comercial muito importante não somente para a RMM, mas
polariza-se praticamente com todo o estado alagoano. A RMM, uma área meramente
planejada pelas ações governamentais, segue com um crescimento econômico considerável
de 9% ao ano, capitaneado principalmente pela cidade de Maceió, que segue em sua
característica de desigualdades socioespacial e de alto PIB, motivado principalmente pela
indústria petroquímica e da cana-de-açúcar.
No mapa 28 mostra-se a síntese das principais características da RMM, que é
desigual em quase todas as formas: população, PIB, renda e pobreza, além das indústrias
variadas nos municípios. Temos então, um planejamento governamental desigual, mas
articulado, perante aos municípios com características diferenciadas (CABRAL, 2009).

brasileira a aparecer na lista agora é João Pessoa, com 79,41 homicídios por 100 mil/ hab. O ranking do órgão é
feito com base no número de homicídios da cidade em proporção à população. Em 2013, Maceió liderou o ranking
com uma taxa de 79,76 homicídios a cada 100 mil hab. Neste ano, essa taxa foi de 72,91. No ranking mundial, Maceió
caiu da 5ª para a 6ª colocação entre as cidades mais violentas (Extraído
de:
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2015/01/maceio-deixa-de-ser-capital-mais-violenta-do-brasil-dizpesquisa.html)
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Mapa 28 - Principais características econômicas da Região Metropolitana de Maceió/AL
Fonte: IBGE,2015.

Assim, a RMM se destaca pela “macrocefalia” da cidade de Maceió que concentra
grande parte das funções econômicas desta área e pela relevância no contexto estadual.
Além das indústrias (petroquímicas, sucroalcooleiras, entre outros), o comércio e serviços
(relacionados ao turismo) são essenciais, bem como a maioria da localização dos shoppings
centers. A área portuária também se centraliza na cidade, assim como a maioria das
universidades públicas e faculdades.
A concentração maciça de serviços, renda e distribuição, causa conflitos sociais
(violência,

pobreza,

entre

outros),

como

discute

Maricato

(1995),

frente

à

metrópole/metropolização periférica, onde as grandes cidades que já continham parte da
economia mundial, sofrem significativos problemas, as cidades médias e/ou com papel
político-administrativo central sentem mais os abalos, principalmente motivadas pela
“herança” das desigualdades sociais históricas.
Esta configuração nos leva a compreender os enormes desafios das regiões
metropolitanas de Maceió, João Pessoa e Aracaju (talvez em melhor situação social e
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econômica) perante as desigualdades socioespaciais promovidas por suas produções
espaciais tanto quanto por suas heranças espaciais. Destarte, essas “regiões metropolitanas”
se constituem de fato, “áreas” de franca expansão econômica, mas com sérios problemas
sociais. (MARICATO, 1995)
Em nosso caso, analisamos a região metropolitana de João Pessoa, localizada no
estado da Paraíba, situada a 620 km de Aracaju, 278 km de Maceió e apenas 119 km de
Recife. A Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) possui particularidades em
comparação às outras duas regiões metropolitanas analisadas anteriormente. A RMJP bem
como a capital João Pessoa demonstram uma polarização reduzida, seja pela proximidade
com Campina Grande ou Recife; esta última com um forte vínculo regional-nacional. Para o
IBGE (2008) a capital nordestina que mais recebe a polarização recifense é João Pessoa.
Criada em 2003, pela Lei Complementar Estadual 59/2003, a RMJP é composta pelos
seguintes municípios: João Pessoa (sede), Alhandra, Bayeux, Caaporã, Cabedelo, Conde,
Cruz do Espírito Santo, Lucena, Pedras de Fogo, Pitimbu, Rio Tinto, Santa Rita, totalizando,
portanto, 12 municípios, que em sua maioria, são litorâneos.
O litoral paraibano o terceiro menor do Brasil e segundo do Nordeste - possui 117
km e sua ocupação urbana (assim como em quase todo o NE) se concentra principalmente
neste espaço. Nota-se que o litoral paraibano exibe particulares socioespaciais, pois, o
último município litorâneo ao sul é o de Pitimbu, que também é metropolitano e é
fronteiriço com a localidade de Goiana (Pernambuco), facilitando a ocupação urbana (onde
se destaca o turismo e vilegiatura marítima) relacionados às duas áreas metropolitanas: de
um lado, a metrópole Recife, e de outro, Região Metropolitana de João Pessoa.
A RMJP, como demonstra a tabela 22, apresenta funcionalidades diferenciadas,
ainda ligadas à agropecuária (Santa Rita, Pedras de Fogo, por exemplo) nos municípios
menores e o setor industrial concentrado em João Pessoa, Cabedelo, Caaporã51 e Santa Rita,

51

Caaporã destaca-se pelo planejamento governamental industrial recente. Pois, o novo Distrito Industrial de Caaporã
iniciado em 2014, terá 112 lotes industriais e oferecerá a infraestrutura necessária para indústrias interessadas em investir
na Paraíba. O equipamento terá pavimentação, rede elétrica, fibra óptica, esgotamento sanitário, abastecimento de água, gás
natural, ciclovias e áreas verdes, além atender a diversos critérios de sustentabilidade, como tratamento de resíduos
industriais e entreposto de coleta seletiva. Quando concluído, o Distrito abrigará empresas dos setores metal-mecânico,
vidreiro e cimenteiro, atividades que estão se consolidando no Litoral Sul da Paraíba e Norte de Pernambuco. A primeira
etapa das obras, que deverá ser concluída em quatro meses, custará R$ 6,7 milhões e consistirá na drenagem e
pavimentação de vias que totalizam 3,7 km de extensão. No total, o custo do novo distrito é estimado em R$ 39 milhões. A
área total é de 314 hectares (ha), sendo 157 há para o novo Distrito Industrial, 151 para um condomínio logístico e 6 ha
para um hotel. Um dos principais atrativos é a localização estratégica, pois o Distrito Industrial está situado às margens da
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além do setor de serviços que ocupa quase todos os municípios, destacando-se a atividade
turística na capital paraibana e em Bayeux52, Pitimbu e Lucena.

Município

População
(habitantes)

PIB
(milhões
R$)

Setores
Econômicos
(%)

Principais
Infraestruturas/Características
econômicas

João Pessoa

791.438

11.225

64% serviços e
22% indústria

Comércio e Serviços, Indústrias,
Turismo e Centro Administrativo

Santa Rita

134.940

1.624,4

43% serviços e
41% indústria

Produção
de
commodities,
industrias de cana-de-açúcar,
cerâmica e confecções/calçados

Bayeux

96.140

886,13

73% serviços e
16,5%
indústria

Ecoturismo

Cabedelo

65.634

3.381,45

64% serviços e
11% indústria

Turismo,
Áreas
Portuárias,
Indústrias Petroquímicas

Pedras de Fogo

28.286

326,77

41% serviços e
32%
agropecuária

Agropecuária

Rio Tinto

24.023

176,68

60% serviços e
20% indústria

Indústrias Têxteis e Comércio

Conde

23.975

436,26

50,5% serviços
e 32% indústria

Indústria de cana-de-açúcar e
turismo.

Caaporã

21.555

402,07

54% indústria e
32% serviços

Indústrias
diversas
Industrial) e turismo

Alhandra

19.238

325,97

61% serviços e
16% indústria

Comércio e Industrias de Cimento

Pitimbu

18.685

110,85

63% serviços e
23%
agropecuária

Turismo litorâneo

Cruz do Espírito
Santo

17.212

95,0

64% serviços e
18%
agropecuária

Comércio e serviços

Lucena

12.804

108,87

56% serviços e
28% indústria

Turismo litorâneo e indústrias
alimentícias

(Distrito

estrada PB-44 e a apenas 3 quilômetros da BR-101. Além disso, há a proximidade de Cabedelo, Recife e Suape e dos
aeroportos da Região Metropolitana de João Pessoa e Recife. (Extraído de www.cinep.pb.gov.br)
52
Bayeux, localizado à apenas 7 km da capital João Pessoa, tem particularidades quanto ao seu sítio urbano. Com seu
tamanho diminuto de 32 km², abriga o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, principalmente destinado à
demanda metropolitana de João Pessoa. Além disto, 60% de sua área é coberta por manguezais do rio Paraíba, em que na
qual é preservado de forma intensiva. Existem resquícios de mata atlântica, bem como espécies endêmicas e raras. A
Unidade de Conservação Estadual de Xem-Xem, localizado no município, é uma das principais do Estado. (Extraído de
www.pb.gov.br)
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TOTAL RMJP

1.253.930

19,1

58% serviços e
23% indústria

TOTAL
ESTADUAL

3.972.202

38,73

64% serviços e
21% indústria

----------------------------------------------------------------

¹ estimativa de 2015, segundo dados do IBGE.
Tabela 22 - Características Demográficas e Econômicas da Região Metropolitana de João Pessoa - 2015¹
Fonte: IBGE, 2015.

Ressaltamos a importância da capital João Pessoa, mas cidades como Cabedelo e
Santa Rita (bem próximas à capital) representam também papel essencial na integração da
RMJP com funcionalidades diferenciadas, concentrando significativamente o PIB
metropolitano, com cerca de 85% da RMJP e cerca de 60% do total estadual. Vemos aqui de
fato, indícios socioeconômicos da polarização de João Pessoa com seus espaços de sua
região metropolitana.
João Pessoa, uma das cidades mais antigas do Brasil, fundada em 1585, posicionouse de modo estratégico político-administrativo durante muitos séculos no Nordeste
brasileiro. Destinada, principalmente, à cultura da cana-de-açúcar, o núcleo urbano se
distancia do oceano, sendo assim, uma cidade de costumes e economias voltadas aos
aspectos rurais.
Semelhante a Recife e Olinda, a cidade de João Pessoa mantém diversos
patrimônios históricos, resquícios deixados pelo ciclo da cana-de-açúcar e da produção de
algodão, especialmente durante o século XIX:
O transporte de produtos agrícolas foi determinante na evolução espacial da
cidade. Durante a ocupação holandesa houve um fortalecimento da produção de
cana-de-açúcar nos engenhos da região. (...). Ainda no final de 1890, foram
implantados, no núcleo inicial da capital, os trilhos destinados ao serviço de
transporte coletivo de bondes movidos à tração animal. A companhia
empreendedora, a Ferro-Carril Parahybana, prolongou progressivamente o
percurso do bonde, interligando o núcleo inicial à orla marítima (Ferrovia
Tambaú) no ano de 1907, com linha de transporte público movida por locomotiva
a vapor. (PASSOS, L.A, et al, 2012, p.51-52)

Este retrato socioeconômico nos leva a compreender à formação do espaço urbano
de João Pessoa em diversos períodos históricos, sua expansão e vários planos urbanos
governamentais. Tais ações também se relacionam à Cabedelo, um núcleo citadino também
do século XVI localizado à apenas 18 km da cidade, que com as muitas ações de
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planejamento governamentais, promoveu uma “conurbação urbana” entre as duas cidades.
(IBGE, 2015)
Estas características explicam a criação e fixação de roteiros turísticos nas cidades
de João Pessoa (voltado ao patrimônio histórico) e Cabedelo (áreas litorâneas) na atualidade.
Leandro (2006) observa que a urbanização litorânea de João Pessoa é incipiente, mesmo
com vias litorâneas e vários tipos de planejamentos governamentais turísticos,
reestruturando a cidade.
Em João Pessoa, a urbanização turística consiste não somente na funcionalização
de acessos ou valorização turística de áreas da cidade. O espaço urbano começa a
ser adaptado a um processo descontínuo de urbanização que se impõe por
intermédio de um modelo de desenvolvimento turístico que emerge. Esse modelo
exige a concentração espacial de equipamentos e serviços turísticos em grandes
estruturas e a perspectiva de segregação do turista em relação à população
residente. (LEANDRO, 2006, p.13)

O autor relata a necessidade de “mudar a imagem” da cidade para os serviços
turísticos. Justamente nesse panorama que a cidade de Cabedelo ganha um foco maior para a
RMJP e suas funções de logística econômica. Por ter o único porto estadual, a cidade
cresceu em números absolutos (55%) em apenas quatro anos, contra 44% da capital
estadual. (IBGE,2015)
Por outro lado, o município de Santa Rita completa esse “arco econômico” em
torno da capital João Pessoa. Desde o século XVIII, como uma das principais áreas de
plantação de cana-de-açúcar, o município recebeu a implantação de muitas usinas ainda no
século XIX. Com a formação de elites industriais, a cidade cresceu vigorosamente. De
“rainha dos canaviais” à “cidade da cerâmica”, os anos 1980-90 marcaram a modernização
da indústria voltada agora principalmente à produção de cerâmica e similares. O setor
coureiro-calçadista completa o setor industrial fazendo com que o comércio também seja
intenso, por isso seu PIB é 43% do setor terciário e 41% do setor industrial. É também um
dos municípios que mais cresceu durante o período 2008-2012, alcançando 66% em dados
absolutos. (SILVA, 2008)
Desta forma, a RMJP, ao contrário de Maceió/AL e semelhante ao caso de
Aracaju/SE, se encontra mais articulada pela “menor concentração” de serviços e
funcionalidades da capital João Pessoa. Os municípios limítrofes e também os relacionados
historicamente com a capital, detém funções urbanas relevantes e imprescindíveis para a
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integração/constituição da região metropolitana e seus fluxos econômicos. O turismo
também é inserido nesta lógica urbana de João Pessoa/Cabedelo/ Santa Rita de forma que
vários discursos e ações turísticas são produzidas no intuito de articular novas formas
econômicas, bem como à emergência de casas de vilegiatura e a implantação de hotéis e
pousadas, o que será melhor detalhado, no capítulo 6.
Os municípios de Cabedelo, João Pessoa e Santa Rita carregam então, forte
interação socioeconômica por causa da ligação histórica e da ocupação urbana nos séculos
XVI e XVII. Os mais variados imóveis formam o patrimônio histórico da época canavieira
que marcou a demarcação/separação e desenvolvimento da Paraíba, agregado ao turismo nos
séculos XX-XXI, com as belezas naturais (como cavernas em Santa Rita, praias em
Cabedelo e João Pessoa) a RMJP também se insere em outro patamar de fluxos
internacionais turísticos.
É deste modo que podemos acompanhar no mapa 29 o destaque das principais
características socioeconômicas da RMJP, que como quase todas as outras regiões
metropolitanas e/ou metrópoles, apresenta formas desiguais, diferenciadas, concentradas,
porém articuladas e impulsionadas pelos planejamentos governamentais, bem como pelos
fluxos econômicos de recursos naturais, e ramos industriais. Da histórica e complexa de
João Pessoa (quase 800 mil habitantes) à pequena Lucena (12 mil habitantes, porém
relacionadas à industrias e o turismo litorâneo) se produz a RMJP.
Com as informações do mapa acima, podemos perceber a lógica metropolitana da
RM de João Pessoa. Para Barbosa (2005), Silva (2008), Leandro (2006) a
ocupação/expansão urbana da cidade torna-se fluida a partir da forte intensidade industrial
no núcleo central da RMJP (João Pessoa e Santa Rita), fazendo com que o litoral norte e sul
se tornem áreas cada vez mais integradas ao turismo, e na última dimensão, relacionada
diretamente ao turismo de vilegiatura de Pernambuco, próximo à Pitimbu/Goiana.
Com suas funcionalidades, polaridades e integrações urbanas, as regiões
metropolitanas de Aracaju (SE), Maceió (AL) e João Pessoa (PB) são valiosas na produção
espacial nordestina, bem como na formação da hierarquia urbana-regional, unindo fixos e
fluxos de mais variadas atividades econômicas.
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Mapa 29 - Principais características econômicas da Região Metropolitana de João Pessoa/PB
FONTE: IBGE,2015.

A partir das análises da metropolização, metrópoles e regiões metropolitanas no
Nordeste brasileiro, verificamos a necessidade de tais áreas do turismo nordestino de
construção de redes regionais. No caso das regiões metropolitanas de Aracaju (SE), Maceió
(AL) e João Pessoa (PB), que são áreas basilares para os seus estados, mas secundárias na
lógica econômica regional, percebe-se as principais características socioeconômicas quanto
à sua constituição e como se apresentam com as suas funções intra (inter) estaduais bem
como o papel que desempenham na região.
Mesmo com políticas governamentais voltadas à indústria e produção de açúcar e
álcool (típicas das “heranças coloniais”), o turismo se destaca como uma alternativa
econômica interessante para as capitais estaduais, bem como para os espaços litorâneos, a
partir da demanda da vilegiatura marítima, de fluxos turísticos e também com a implantação
de vários empreendimentos turísticos.
É desta forma, que a relação direta entre o papel metropolitano na produção espacial
e a emergência turística, com o apoio de planos governamentais estaduais e federais, que a
atividade se revela como um dos vetores de desenvolvimento estadual-regional, onde
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municípios e estados concorrem frente à uma maior polarização turística, bem como de
investimentos públicos e privados.
Exposta essa reflexão, no capitulo 5, promove-se a discussão do turismo,
planejamento e políticas governamentais em PB, AL, SE a partir dos principais núcleos
urbanos (leia-se as principais regiões metropolitanas: a de João Pessoa/PB, Maceió/AL e
Aracaju/SE) que desempenham um papel fundamental nas decisões governamentais, bem
como na influência dos agentes turísticos que estão envolvidos. Por conseguinte, o turismo
no Nordeste brasileiro mostra-se vinculado, principalmente, aos fluxos litorâneos (as
principais cidades nordestinas ainda se concentram no litoral) bem como relacionados à
lógica metropolitana (dinâmica urbana recente, em que envolve complexos agentes
espaciais, em escalas espaciais diferenciadas (desde o local ao global) e às novas formas
turísticas que se desenvolvem nos dias de hoje.
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O turismo, planejamento e políticas governamentais: Paraíba,
Alagoas e Sergipe: o planejamento em ação

O turismo é uma importante atividade econômica para o Nordeste brasileiro.
Movimenta, segundo dados do MTUR (2015), quase 12% de todo o PIB regional, onde
Ceará, Bahia e Pernambuco capitaneiam estes fluxos econômicos turísticos. Porém, como já
vimos no capítulo 4, as regiões metropolitanas possuem uma relevância não só no contexto
turístico, mas também nos principais fluxos econômicos dos estados. Por isso, as políticas
governamentais, sobretudo as turísticas privilegiarão tais áreas, que serão as primeiras no
contexto da formação de uma “rede turística” nordestina.
Portanto, a partir da compreensão do papel da metrópole e da região metropolitana
que poderemos entender a amplitude turística. Esta que fragmenta, mas articula fixos e
fluxos econômicos nos diversos espaços, seguindo uma lógica de valorização espacial
concomitante e segregada, de origem diversa (seja ela, internacional, nacional, regional,
local, ou como Bauman (2006) intitula “sem divisa espacial).
Ao compreendermos a constituição dos espaços urbanos de João Pessoa (PB),
Maceió (AL) e Aracaju (SE) percebemos como estas áreas concentram grande parte de todas
as economias estaduais. Assim, elas são as primeiras a receber investimentos turísticos e
com isso organizam grande parte das atividades dos agentes turísticos e suas ações.
Porquanto, compreender o papel das elites estaduais em prol do planejamento
governamental metropolitano e a inserção do turismo nestas ações é a base da análise
socioespacial do turismo nestas áreas. Entender as primeiras ações governamentais e suas
finalidades é refletir sobre o papel do turismo e suas políticas governamentais na produção
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espacial. É por esta perspectiva que buscaremos compreender: a) o papel das elites estaduais
frente às áreas metropolitanas; b) as políticas governamentais turísticas que desempenham o
papel de reestruturação urbana e turística e, c) o desenvolvimento das políticas
governamentais metropolitanas que intervém tanto na ação turística como na produção
espacial metropolitana. Para que isso seja possível, este capítulo será separado em cinco
tópicos a partir de uma análise socioespacial proposta:

a) O turismo na PB, AL e SE: as políticas governamentais iniciais Partirmos
do entendimento de que o turismo se inicia com novas formas de “ver o espaço” a
começar pela reestruturação econômica e urbana, realizada, principalmente, nos
anos 1990-2000. O turismo é visto pelas “elites” como uma alternativa à nova
conjuntura político-econômica que marca este período. As elites da PB, AL e SE
veem de forma diferenciada o “provável” papel do turismo em suas áreas. É nesta
diferenciação de rumos, que abordaremos a discussão socioespacial.
b) O papel do PRODETUR I: as bases transformadoras para um planejamento
para o turismo  Notadamente o PRODETUR/NE I foi um “divisor de águas” no
planejamento governamental do turismo no Nordeste brasileiro, em colaboração
com os estados relacionados, comprometeu-se a articular regional-local estes novos
fluxos turísticos.
c) PRODETUR II: a exclusão de investimentos e o “papel secundário” no
cenário regional nordestino Diferentemente do PRODETUR I, os estados
selecionados nestas análises espaciais foram “excluídos” dos investimentos
oriundos do PRODETUR II. A articulação política e a socioespacial são essenciais
para compreendermos os novos rumos turísticos das áreas e sua importância
perante o turismo regional.
d) O PRODETUR NACIONAL: a volta dos investimentos federais  Na última
fase do PRODETUR NACIONAL, iniciado em 2010, ocorrem diversas mudanças
nos planos diretores de desenvolvimento e análise para os recursos. Os
investimentos federais são retomados para estas localidades, com novas dinâmicas
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tanto na lógica espacial intraestadual como no papel da hierarquia urbana e regional
do Nordeste;
e) O PAC e a integração regional: dinâmicas urbanas em PB, AL e SE  Na
última e não menos importante temática, analisaremos o Programa de Aceleração
Econômica (PAC) e seu papel metropolitano e regional nas dinâmicas urbanas nos
estados de Paraíba, Alagoas e Sergipe. Os investimentos voltados à infraestrutura
básica para diversas atividades econômicas colocam estes espaços como fluxos
metropolitanos e regionais mais intensos, devido à proximidade e polarização de
núcleos, como Recife (PE) e Salvador (BA). Desta forma, as áreas metropolitanas
de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Aracaju (SE) passam por novas movimentações
urbanas adquirindo inovadoras funções e adaptações em seus papéis da hierarquia
urbana e regional nordestina.

5.1. O turismo na PB, AL e SE: as políticas governamentais iniciais

O turismo na PB, AL e SE, assim como em todas as regiões brasileiras, não é uma
atividade econômica que foi implantada imediatamente; tampouco considerada desde os
primórdios como uma das mais relevantes para a economia. O turismo, como atividade
econômica do planejamento governamental é resultante de um processo socioeconômico
complexo e relacionado à vários estados, assim como as elites que comandam as principais
ações econômicas.
Para se compreender as primeiras políticas governamentais do turismo nas unidades
federativas selecionadas, precisamos estudar as relações econômicas (descritas e discutidas
no capítulo 4) com os principais agentes envolvidos no planejamento governamental e suas
particularidades.
No que concerne à economia do século XX e ao turismo (posteriormente),
empreendemos que a PB, AL e SE se posicionam em uma “segunda ordem” de fluxos, fixos
e investimentos, que se apresenta desde os anos 1950-60, e que ainda se mantém nos anos
2010, devido, principalmente, a cinco motivos:

a) As “heranças espaciais” são essenciais para a compreensão do papel das áreas
citadas na economia nordestina. Com a supremacia das províncias de Pernambuco e
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da Bahia, essas áreas tornaram-se dependentes dos fluxos, por se relacionaram
principalmente com estas lógicas externas;
b) As menores áreas territoriais influenciam em menores fluxos econômicos, pois
a concentração de capital e de investimentos/serviços (que são geralmente recentes)
se localizam nos principais espaços urbanos, gerando assim, processos de
“macrocefalia”;
c) A infraestrutura urbana é mais deficiente, principalmente a localizada nas
capitais estaduais e cidades próximas às estas, produzindo um “espaço fluido”, mas
ainda aquém dos principais núcleos econômicos e turísticos do Nordeste Brasileiro.
Na atual conjuntura do turismo, a “rede turística” com seus diversos destinos e
“tipos diferenciados” de públicos, tornam-se essencial para a ampliação de
demanda turística;
d) O acesso e preço transformam-se em efeitos indesejáveis e negativos para os
estados de PB, AL e SE conseguirem “concorrer” com os outros, pois estes
possuem empresas especializadas do turismo, bem como várias políticas
governamentais especificas, que com incentivos fiscais além de maior aporte de
empréstimos e capacidade de pagamento, convertem em mais baratos os
empreendimentos nestas áreas. Assim, PB, AL e SE apresentam preços mais caros,
motivados pela falta de articulação de voos e de acesso viário, tanto quanto pela
“falta de diversidade” de empreendimentos, contrariando as lógicas turísticas de
BA, RN, PE e CE;
e) As elites estaduais de PB, AL e SE ainda se revelam ligadas aos processos
econômicos mais antigos. PB e AL resgatam uma experiência agropecuária
(principalmente cana-de-açúcar) e SE, por sua particularidade, volta-se à indústria
em geral, destacando-se a petroquímica, porque tem reservas de petróleo. Apesar da
“prioridade

turística”,

os

investimentos

governamentais

se

concentram

prioritariamente nas atividades econômicas mais consolidadas.

Por isto, as elites estaduais de PB, AL e SE se comportam de formas distintas,
reproduzindo os cenários e períodos históricos específicos de cada localidade, bem como as
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suas características naturais. A atividade turística se coloca, desde os anos 1950-60, como
coadjuvante (assim como em toda a região Nordeste) até os anos 2000, após os recursos do
PRODETUR que incentivou os governos estaduais a criar projetos e também porque o
turismo se mostrou como um vetor de desenvolvimento econômico, que se articula com
outras atividades.
Ou seja, os investimentos oriundos do PRODETUR bem como de outras políticas
governamentais turísticas se tornam estratégicos não somente para o turismo, mas também
para outras atividades econômicas, como a implantação de infraestrutura urbana, aeroportos,
vias urbanas e rodoviárias, além da ampliação da infraestrutura básica (energia elétrica,
água, esgoto). Tal estratégia nasce principalmente com a decadência de recursos industriais
da SUDENE a partir dos anos 1980, que nas duas décadas anteriores (1960-1970) foram
marcadas por um “milagre econômico” quase em todos os estados nordestinos.
O PIB do Nordeste, entre 1960 e 1990, passou de US$ 8,6 bilhões para US$ 91,4
bilhões. Os investimentos produtivos (públicos e privados) na região elevaram
seguidamente sua participação no PIB nacional, saltando de 12%, em 1960, para
17%, em 1990. Esse crescimento do Nordeste em relação ao país teve outra
característica importante, a radical transformação no perfil de sua estrutura
produtiva. No espaço de três décadas, o setor agropecuário - que representava 41%
da riqueza regional em 1960 - ficou reduzido a somente 14,4% dessa participação.
O setor industrial, que tinha 12% do PIB regional alcançava 28,2%, em 1990. E o
setor de serviços cresceu de 47% para 57,4% (...), no entanto, o crescimento
econômico, ao longo de várias décadas, quase não alterou os traços mais fortes da
região: a distribuição de renda e de terra desiguais, o baixo índice de
desenvolvimento humano e a concentração espacial da indústria na faixa litorânea,
localizada principalmente nas capitais dos estados maiores. (CARVALHO, 2008,
p.2)

Assim, a região Nordeste apresenta em sua configuração, uma fragmentação, uma
desigualdade social e econômica, que apesar do crescimento econômico presente nos anos
1960-70 e nos 2000-2010, pouco altera o formato da “região” que continua com a
concentração de renda, bem como de investimentos que são decididos pelas elites na
determinação dos fixos e fluxos urbano-metropolitanos/ turísticos. Esta organização políticoeconômica do Nordeste brasileiro influencia as elites estaduais, que basicamente se dividem
em três53, a partir de estudos de Carvalho (2008), Castro (1995, 1997,2002), Dantas (2002):
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A divisão das “elites estaduais” realizada neste texto, leva em conta à relevância de tais nas políticas
estaduais, bem como sua consolidação regional/nacional. De forma alguma, se refere à inexistência e exclusão
de outras elites, bem como as relações que estas possuem com outras de origem nacional e até internacional.
Várias elites existem no contexto nordestino: vinculada à agricultura, agronegócio, pecuária, comércio e
serviços, entre outros. Por exemplo, no caso nordestino, as elites pecuaristas se concentram no Piauí,
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a) As elites relacionadas à cana-de-açúcar, principalmente as que se concentram
na Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, originárias da colonização portuguesa
dos anos 1600, e que mantém posição de destaque no contexto nacional e regional,
com a produção de açúcar (mercado interno e externo) e etanol hidratado, além de
outros produtos alimentícios. São grupos que, mesmo dentro do capitalismo
contemporâneo, possuem tentáculos em outros setores econômicos;
b) As elites relacionadas à cultura algodoeira, intitulado de “ouro branco” com a
produção maciça no Nordeste brasileiro no final do século XIX e início do XX, a
produção de algodão influenciou em quase todos os estados, mas as principais elites
se concentravam na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará com forte
prestigio no Sertão (Paraíba, Maranhão e Piauí), porém com menor destaque se
comparadas aos grupos localizados nas unidades federativas de maior aporte
econômicos. Nota-se aqui, a junção entre os setores econômicos (ou de suas
adaptações) com a produção de algodão e produtos têxteis (a partir das indústrias)
que foram também priorizadas pela SUDENE nos anos 1960-70;
c) As elites relacionadas à indústria e comércio, que são originárias de outras
elites, ou se formaram com a consolidação das indústrias, destacando-se,
principalmente, nos anos 1960-70. Elas praticamente “comandam” a reestruturação
econômica da região, com várias “transformações econômicas”, onde o
agronegócio, o setor imobiliário e turístico também se agrega à estas elites no final
do século XX e início do XXI. Os estados onde despontam estes grupos abastados
são Pernambuco, Bahia (setor petroquímico), Ceará (indústrias mais leves e
secundárias, que irão fortalecer o comércio e serviços, posteriormente) e em
particular, de Sergipe, impulsionado, especialmente, pela descoberta do petróleo e
gás natural ainda nos anos 1960 pela Petrobrás.
É desta forma, que o Nordeste brasileiro se fragmenta e se articula, através das
elites estaduais com suas respectivas estratégias e características econômicas. Nesse caso,
observaremos algumas particularidades que são estabelecidas por um “cenário secundário”
Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, mas com o passar do tempo, várias cidades (Icó, Tauá,
Aracati, entre outras) não conseguiram crescimento econômico devido à falta de “adaptação econômica” a
outras atividades. Outras, como por exemplo, Campina Grande, Patos, Mossoró com reestruturação
econômicas, promoveram considerável crescimento econômico relacionadas às outras atividades econômicas,
onde, respectivamente, se destacam o comércio e serviços, além da produção petroquímica.
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nos estados da PB, AL e SE. Enquanto BA, CE e PE nos anos 1960-70 industrializavam
suas capitais estaduais e regiões metropolitanas, os demais passavam por problemas na
fixação de um planejamento governamental. Alagoas, por exemplo, nos anos 1970-80 foi
uma das localidades que mais cresceu no Nordeste, com a emergência da produção da canade-açúcar por causa do PROALCOOL54. Paraíba e Sergipe também acompanharam tal
lógica de produção, mas de forma inferior.
Constata-se que Alagoas teve um crescimento econômico considerável nesse
período, fazendo com que os grupos agrários se concentrassem na cidade de Maceió,
importante polo comercial, industrial e de serviços, que motivados pelas ações
governamentais comandadas por suas elites, modificou a paisagem urbana no decorrer do
último quartel do século XX com massivos investimentos governamentais. Esta importância
se reflete na candidatura política do então governador alagoano Fernando Collor de Mello
(1987-1989), para Presidência da República em 1989, que consegue ganhar às eleições de
1990, porém foi ele também o primeiro presidente a sofrer um processo de impeachment em
1992.
Por outro lado, a Paraíba apesar de ter uma produção de cana-de-açúcar expressiva
nos anos 1970-80, mantém-se como uma economia menos interessante que Alagoas, só o
ultrapassando nos anos 2000-2010, motivado pela decadência do algodão e cana-de-açúcar e
a “difícil transição” para outros setores econômicos, como a indústria, comércio e serviços e
o turismo.
Sergipe, que segundo a SUDENE (1989) é o principal exemplo de sucesso do
planejamento governamental dos anos 1960-70, apresenta “estabilidade econômica” desde
os anos 1960-70 com a produção de petróleo e gás natural, além de fortes áreas industriais.
Com a hegemonia industrial, outros setores econômicos organizam-se de forma coadjuvante,
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O Programa Nacional do Álcool ou Proálcool foi criado em 14 de novembro de 1975 pelo decreto n° 76.593,
com o objetivo de estimular a produção do álcool, visando o atendimento das necessidades do mercado interno
e externo e da política de combustíveis automotivos. De acordo com o decreto, a produção do álcool oriundo
da cana-de-açúcar, da mandioca ou de qualquer outro insumo deveria ser incentivada por meio da expansão da
oferta de matérias-primas, com especial ênfase no aumento da produção agrícola, da modernização e ampliação
das destilarias existentes e da instalação de novas unidades produtoras, anexas a usinas ou autônomas, e de
unidades armazenadoras. A cana-de-açúcar tem o mais alto retorno para os agricultores por hectare plantado. O
custo de produção do açúcar no país é baixo (inferior a US$ 200/toneladas), podendo dessa maneira competir
no mercado internacional. Tal mercado é, entretanto, volátil e apresenta grandes oscilações de preços.
(Extraído de www.petrobras.com.br)
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tanto que o turismo só irá se destacar com a junção ao setor imobiliário, principalmente nos
anos 1990-2000. (Tabela 23)

Anos

Paraíba

Alagoas

Sergipe

Principais políticas
governamentais federais

1950-1960

Incentivos
para a
produção de
açúcar

Incentivos
fiscais e
investimentos
na
agropecuária;

Decadência da
agropecuária, Expansão
da Indústria (Início das
principais ações de
incentivos fiscais e
áreas industriais)

Criação
de
órgãos
governamentais
reguladores da Economia
e setores diversos;

1960-1970

Crise
Econômica
do Açúcar,
Incentivos
Fiscais
voltados à
Industria

Ampliação dos
setores
energéticos,
abastecimento
de água;
Incentivos
fiscais e
investimentos
na
agropecuária;
Criação de
Áreas e
Distritos
Industriais;

Incentivos Fiscais,
Indústrias
Petroquímicas;

Investimentos
em
Industria e Agropecuária
pela
SUDENE;
Implantação
de
infraestruturas
urbanas
básicas;
Investimentos
em
regionalização/articulaçã
o de áreas e regiões.

Crise
Econômica
do Açúcar,

Investimentos
industriais,
Incentivos e
investimentos
no setor
sucroalcooleiro
;
Implantação de
polos cloro
químicos.
Turismo se
apresenta como
“alternativa”;

Incentivos Fiscais
(estaduais e federais)
para indústrias
petroquímicas.
Petrobrás: principal
empresa de
investimentos.

Criação
de
Regiões
Metropolitanas
e
Distritos Industriais;

1970-1980

Investimento
s Industriais
(ramo têxtil)

Produção de Minérios;
Petrobrás: principal
empresa de
investimentos.
(Crescimento
Econômico)

Proálcool, Financiamento
de
Empreendimentos
Turísticos;

1980-1990

Incentivos
Fiscais
(Industrias
Têxteis e
Calçadistas)
e Distritos
Industriais

Investimentos
no setor
sucroalcooleiro
;

Ampliação da
Industria: Metalúrgica,
Elétrico, Comunicações
e Matéria Plástica

Crise Econômica, fim de
investimentos
de
infraestrutura.

1990-2000

Crescimento
e Expansão
do Setor
Industrial
Têxtil;

Investimentos
no setor
sucroalcooleiro
; Crise
Econômica
Alagoana;

Novas industrias
voltadas ao polo cloro
químicos: novas áreas
industriais

Investimentos em
Turismo;
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2000-2010

Expansão de
programas
industriais.
Commodities
(Expansão do
agronegócio)

Criação de
Regiões de
Planejamento;
Turismo
amplia-se no
litoral.

Volta da Produção
Mineral (áreas de
incentivos fiscais como
de prioridade
governamental)

Investimentos
metropolitanos (PAC),
Subsídios às políticas
estaduais/municipais de
desenvolvimento;

2010-2020
(projetos/tendências
)

Expansão de
programas e
distritos
industriais
(ramo têxtil)

Crise
Econômica:
busca de
alternativas
econômicas

Aperfeiçoamento da
Industria voltada à
Ciência e Tecnologia;
Industria Diversificada
(mecânica/petroquímic
a e calçadista/têxtil)

Investimentos
metropolitanos e
regionais (PAC), Crise
econômica.

Contextos
Particulares

Decadência
da produção
de cana de
açúcar (anos
1970-80)

Grande
produção de
produtos
originários da
cana-de-açúcar
(anos 1970-80).

Descoberta do petróleo
e gás natural.

Crescimentos alternados:
1970-80 e 2000-2010;

Fonte: BNB (2003-04;2008-09;2014), SUDENE (1971, 1972,1974), Albuquerque (2001), Cabral (2009) Tabela 23 - Síntese das principais ações de políticas governamentais em PB, AL e SE (1950 - 2020)
Adaptado pelo autor.

As elites estaduais de Paraíba, Alagoas e Sergipe desempenham um papel
fundamental na difusão de ideias e ações relacionadas ao turismo. Com a supremacia
política e econômica, as atividades turísticas são inseridas na lógica do planejamento
governamental estadual. Porém, de forma diferenciada em cada um deles, respeitando-se as
ações e objetivos de cada governo e as aspirações de seus grupos elitistas.
Comparando-os, percebe-se que enquanto as principais ações econômicas
paraibanas foram direcionadas para industrialização (tardia) desde os anos 1980-90 que se
expande até hoje; os alagoanos priorizaram as regiões de planejamento juntamente com a
produção de cana-de-açúcar e o turismo no litoral; Sergipe apoia-se em sua indústria
petroquímica “avançada e estável” como principal norteador da economia, diversificando
este aspecto industrial nos últimos anos.
Ao iniciarmos pela compreensão das elites e as suas respectivas “prioridades
econômicas” relacionamos as políticas governamentais que se agregam ao turismo,
apontando para os primeiros indícios de suas políticas governamentais (como mostra,
sinteticamente, a tabela 8) na Paraíba, Alagoas e Sergipe; estas surgem nos anos 1960 e de
forma pioneira neles, com o plano turístico de Maceió (AL) em 1961. Tal plano foi
consolidado pelo prefeito Sandoval Caju, que promove ações para que a “cidade” se tornasse
atraente no âmbito turístico.
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Entre diversas ações deste plano turístico de Maceió, valorizou-se, prioritariamente,
a geração de empregos e renda (direcionada aos fluxos internacionais aproveitando o uso do
“dólar”, como moeda mais valorizada). Com a construção de museus, discotecas, alguns
“empreendimentos diferenciados”, a instalação de telescópios, zoológicos e parques infantis,
buscava-se cativar o turista estrangeiro. Porém, segundo dados da própria Secretaria de
Turismo de Alagoas (SETUR/AL) este planejamento turístico na cidade foi realizado de
forma parcial, principalmente pela falta de verbas do município e uma precária articulação
com os governos estaduais e federais. (SETUR/AL, 2015).
Em 1968, é criado o Conselho Estadual de Turismo em Alagoas com a preocupação
de montar um corpo técnico para planejamento governamental atrelado a outras atividades
econômicas. Em 1975, na Paraíba, também é fundado um órgão similar, intitulado Empresa
Paraibana de Turismo e, em 1976, é elaborado o Plano de Desenvolvimento Turístico.
Segundo dados da SETUR/AL (2015), SETUR/SE (2014) e Secretaria de Turismo
do Desenvolvimento Econômico da Paraíba (2014) as principais políticas governamentais
dos anos 1960-80 apresentavam várias propostas importantes para o embelezamento das
cidades [relacionado diretamente com a urbanização destas], mas pela falta de recursos e a
desarticulação de agentes, a maioria das ações pensadas ficaram apenas no “papel
administrativo”, finalizando apenas ações isoladas e desarticuladas na cidade e no estado.
Pela parcialidade de tais ações e planejamentos, compreende-se as dinâmicas
turísticas e as relações espaciais do planejamento governamental. De fato, a produção
espacial relacionada aos processos de urbanização, metropolização e regionalização que se
acentuam nos anos 1980-90, que tem em seu âmago as dinâmicas socioespaciais decorridas
ao longo dos anos 1950-1970, foram marcadas por profundas modificações nos processos
urbanos.
Deste modo, as políticas governamentais iniciais do turismo marcam os anos de
1960-1980 como de expansão das cidades e consolidação de seus núcleos urbanos. O
planejamento governamental efetua-se nas esferas estaduais e municipais, visando colocar o
“turismo” como uma das formas econômicas mais importantes tanto em escalas de curto e
de médio prazo.
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Estes órgãos governamentais ao planejarem o turismo com objetivo de expandir
urbanamente as cidades, promovem alternativas para estabilizar os fluxos econômicos. São
feitos muitos inventários de lugares [potencialmente turísticos] que geralmente são atrelados
àqueles antigos empreendimentos que fizeram parte da história das capitais estaduais,
notadamente o seu acervo patrimonial histórico.
As ações surgem efeito, pois segundo dados do MTUR (2008) as capitais estaduais
de Alagoas, Paraíba e Sergipe nos anos 1970-80 participam em média, respectivamente de
84%, 79% e 77% de todos os fluxos estaduais, construindo a “imagem da cidade” a
“imagem do estado” a partir de um discurso turístico. Iniciam-se com isto, os primórdios das
políticas governamentais do turismo.
Mesmo que de forma parcial e local, as ações dos planejamentos governamentais
[sobretudo o estadual e o municipal] auxiliadas pelos investimentos federais para as capitais
estaduais, incentivam fluxos turísticos nas capitais estaduais, consolidando certa
“infraestrutura urbana” relacionada ao turismo e à própria lógica de expansão urbana das
cidades, notadamente nos espaços litorâneos. Em suma, a urbanização é impulsionada pelo
turismo, e vice-versa.
As políticas governamentais começam um “planejamento espacial” através da
construção de planos e programas para a escolha de localidades priorizando os investimentos
nelas, principalmente aquelas situadas em espaços litorâneos e serranos, ou aqueles que já
tinham maior infraestrutura, localizados primordialmente nas grandes cidades e metrópoles.
É notório compreender que a implantação de regiões metropolitanas nos anos 1970
no Nordeste brasileiro causou modificações profundas na escala urbana e regional em todas
as cidades, inclusive aquelas que não eram de fato, áreas metropolitanas. Assim, com a
industrialização,

urbanização/metropolização

e

a

consolidação

de

planejamentos

governamentais voltados ao turismo como “atividade primordial e/ou secundária” nas
cidades, as capitais estaduais participam desta “guerra de lugares” impulsionadas pela
necessidade de consolidar fluxos econômicos.
No caso das cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE) os
processos não são diferentes, porém, acontecem de forma distinta e peculiar, como Massey
(2009) bem aponta: “a produção espacial é um processo exclusivo, mesmo que tais espaços
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passem por processos iguais, já que os agentes espaciais e o papel da hierarquia urbana são
diferentes, são adaptados à rede de relações que existem em cada lugar, em cada espaço”. A
capital de João Pessoa, a mais antiga cidade da área selecionada, tem um processo de
expansão urbana nos anos 1920-30 pela vilegiatura na Praia de Tambaú, localizado a sudeste
do Centro tradicional, enquanto outras praias (Manaíra, Bessa, Cabo Branco e dos Seixas)
passam pelo mesmo processo, mas somente mais tarde, a partir dos anos 1970-80.
Esta expansão de novas residências implicou na urbanização da área em torno da
estação ferroviária e porto do capim e a implantação de serviços urbanos como o
abastecimento d’água, a abertura da Avenida Epitácio Pessoa, ligando a cidade ao
litoral, provocando a ocupação do litoral e a execução do saneamento na década de
30, já no século XX. (MARTINS, 2006, p.44)

Se por um lado, a urbanização de João Pessoa esteve ligada à economia algodoeira
e açucareira, nos anos 1920-30 a urbanização associa-se à industrialização e as novas
adaptações das cidades frente às recentes lógicas econômicas do Nordeste brasileiro. Com a
emergente urbanização a partir dos anos 1940-50, a cidade indica um crescimento
populacional considerável, mesmo que menor em comparação às outras capitais estaduais, o
que denota mudanças socioespaciais marcantes em sua tessitura urbana.
A cidade se expande a partir dos núcleos centrais (geralmente os espaços de
fundação da cidade, vinculados às antigas atividades econômicas) às áreas adjacentes
produzindo assim, novos espaços ligados à urbanização e o acréscimo populacional oriundo
particularmente de fluxos de outros municípios interioranos, reforçando seu papel de
hierarquia urbana estadual e regional.
No mapa 30, podemos verificar a ocupação urbana ligada à lógica turística nos anos
1950-2010 em que se parte da urbanização do centro tradicional para as praias localizadas ao
sul do município. Entre as características político-administrativas qualificadas pela divisão
de municípios, podemos enfatizar a criação do município de Cabedelo em 1956, que retira
áreas das capitais estaduais, anexas às outras áreas do patrimônio histórico da cidade de
João Pessoa. É com este método que a cidade de João Pessoa cresce motivada pelo
fortalecimento da urbanização de áreas “de reserva”, (como loteamentos e novos bairros
periféricos), de áreas turísticas (com a implantação de hotéis, e a vinculação da “orla
marítima” à edifícios de classes mais abastadas) que começam a ter um papel relevante na
produção espacial da cidade.
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Mapa 30 - Ocupação urbano-turística da cidade de João Pessoa - PB (1950 - 2010)
Fonte: SUDENE, 1979; IBGE, 2015.

Com a eficácia da urbanização litorânea e expansão das áreas urbanas
impulsionadas pela expansão imobiliária, as principais áreas dos anos 1980 que se firmam
nos anos 2010, serão as praias de Bessa, Manaíra, Tambaú, e resultantes da expansão: Cabo
Branco (uma das mais importantes atualmente, que será discutida nos próximos tópicos) e
dos Seixas, localizado no extremo sul do município, já quase fronteiriça com o município de
Conde.
Tais dinâmicas urbanas assemelham-se à cidade de Maceió (AL) frente a
conjuntura urbano-turística, pois o litoral sul do município, relacionado à dinâmica do centro
tradicional possui maior valorização imobiliária e grande número de empreendimentos; por
sua vez, a porção norte da capital recebe essa “expansão urbana” dos centros tradicionais
através, principalmente dos recursos turísticos, pois,
Nos anos 1980, os investimentos imobiliários e turísticos geraram outras
dinâmicas de ocupação do solo em Maceió, requalificando e valorizando áreas
contínuas ao núcleo urbano e no âmbito regional. As mudanças se implementaram
com novos usos em diversos setores, destacando-se loteamentos fechados,
conjuntos habitacionais e estabelecimentos comerciais de grande porte, que
contribuíram para consolidar áreas existentes e expandir a malha urbana na parte
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alta da cidade. Surgiram novos eixos de comércio e serviços, deslocados para
outros bairros, e houve ampliação da rede hoteleira com empreendimentos de lazer
e turismo além de outros com finalidade de segunda residência, formando novos
aglomerados em áreas de coqueirais e sítios do litoral, dispersos ao longo da
rodovia AL 101. (DIÓGENES, B.H. N; MONTEIRO, M.R. 2014, p.9)

Podemos inferir que o crescimento da cidade relacionado ao turismo promoveu a
fixação de uma elite pelos novos eixos urbanos, coligados à implantação de
empreendimentos hoteleiros, ou loteamentos urbanos fechados e condomínios de luxo,
típicos dos anos 2000. A expansão dos espaços turísticos associa-se diretamente à
valorização de novas áreas, resultante da expansão urbana da cidade.
Temos assim, como destaque destes empreendimentos turísticos, ainda em 1981, o
Jatiúca Resort, que foi um dos primeiros a se implantar no litoral alagoano, e, portanto, de
Maceió, que oferecia uma infraestrutura diversificada para entretenimento e lazer dos
hospedes. Ele é considerado por muitos especialistas, o “primeiro resort” do país, como
afirma Levy (1999) ao estudar os principais empreendimentos dos anos 1980.
No mapa 31 citamos as praias da Avenida, Pajuçara, Sobral e de Ponta Verde,
localizadas na porção sul de Maceió e ao lado do Centro tradicional como as mais badaladas,
já que se incorporam à própria cidade; e as praias de Jatiúca e da Cruz das Almas,
resultantes da expansão urbano-turística localizada ao norte do município, completam os
principais pontos turísticos da capital.
Com esta explanação, percebe-se que a cidade se assenta como uma das
pertencentes ao “nível secundário” da hierarquia urbana e turística, juntamente com as
cidades de Natal e São Luís. É a quinta maior capital da região quanto à população e a sexta
nos fluxos turísticos do Nordeste brasileiro (conforme tabela 12), com importantes ações
políticas e governamentais das elites locais.
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Mapa 31 - Ocupação urbano-turística da cidade de Maceió - AL (1950 - 2010)
Fonte: SUDENE, IBGE, 2015

Em razão de seu relativo prestígio na produção de cana-de-açúcar relacionado à
Pernambuco, tanto Maceió (datado de 1815) quanto Alagoas (formado em 1817) conseguem
ter alguns resultados quanto à manutenção de certos fluxos econômicos, que favorecem à
urbanização, ligados inicialmente, pelo escoamento de mercadorias e posteriormente, pelo
turismo e industrialização, com a evidência de alguns dos núcleos urbanos litorâneos.
Afirmamos, então que está “urbanização litorânea” mesmo que seja diferenciada em
seus “níveis” e em posições no sítio urbano, acontecem de forma dispersa e articulada nas
cidades, relacionadas à própria lógica dos agentes espaciais, específicos em cada lugar que
colocam os processos urbanos e espaciais à luz da metropolização/regionalização e suas
ações decorrentes.
No caso citado aqui da cidade de Sergipe, esta pertence ao último grau de
hierarquia urbano-turística das três cidades estudadas, considerando-se concentração
populacional e fluxos turísticos. Não podemos esquecer que Sergipe é o menor estado
brasileiro territorialmente, e que pertenceu à Bahia até os meados do século XIX, tornandose independente somente em 1824. Apenas em 1855 ocorreu a transferência da capital de
São Cristóvão para Aracaju, localizado no litoral, com finalidades estratégicas e econômicas.
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Tal mudança injetou investimentos públicos na cidade de Aracaju que permitiram
instalar uma rede de serviços urbanos (rede de água, luz e esgoto, calçamentos, bonde
elétrico, ferrovias) buscando melhor estrutura para a localização do sítio urbano às margens
do Oceano Atlântico e a implantação do Porto de Aracaju (mesmo que seja no Rio Sergipe)
para o escoamento de mercadorias, em especial, a cana-de-açúcar.
De um total de 9.559 habitantes em 1872, um salto para 78.364 habitantes em 1950
e fechando 2010 com quase 600 mil habitantes, ela apresenta-se com a menor capital do NE.
Araújo (2011) observa que o papel centro-administrativo coloca a capital sergipana como o
principal núcleo de Sergipe, através de muitos órgãos governamentais como a implantação
de empresas e indústrias, e consequentemente, a solidificação do processo de urbanização.
Outro fator de destaque foi a descoberta de petróleo nos anos 1960 no Campo de Guaricema.
Os investimentos da Petrobrás foram e são ainda fundamentais para a expansão urbana da
cidade. Ainda segundo a autora, a expansão urbana principiou-se ao sul da cidade,
impulsionada pela consolidação da industrialização (e suas áreas, como o Distrito Industrial
de Aracaju, em 1974) até o Hotel Palace, inaugurado em 1963.
Destarte, o papel da industrialização é essencial para Sergipe que integra aos
diversos setores econômicos (a indústria petroquímica à imobiliária, comércio e serviços).
Esta configuração coloca a cidade de Aracaju (SE) como um caso diferente das demais
capitais, com outras lógicas socioespaciais peculiares, mas conforme mostra o mapa 32, a
urbanização litorânea também se atrela ao planejamento governamental e se mostra presente
quanto à expansão urbana e formação do espaço urbano.
Traçando um desenho da região, estas capitais estaduais (João Pessoa/PB,
Maceió/AL e Aracaju/SE) se desenvolvem nos períodos anteriores à 1990: época na qual o
planejamento governamental vinculado à atividade turística de fato se consolida como um
importante vetor de desenvolvimento e de planejamento espacial. É a partir do
PRODETUR/NE que as ações e políticas governamentais estaduais podem se concretizar em
sua maioria, e os seus planos e resultados tornarem-se mais convincentes.
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Mapa 32 - Ocupação urbano-turística da cidade de Aracaju -SE (1950-2010)
Fonte: SUDENE, IBGE,2015.

5.2. O papel do PRODETUR I: as bases transformadoras para um planejamento para
o turismo.
Os anos 1990 marcam uma nova era de investimentos públicos no turismo do
Nordeste e do Brasil. As políticas governamentais - geralmente estaduais - de décadas
anteriores tinham poucos recursos e ações desarticuladas e/ou realizadas parcialmente. Se as
políticas governamentais buscavam uma organização, como a atração e financiamento de
investimentos privados, com o PRODETUR (NE) as ações estatais terão intervenção direta
das ações para o planejamento espacial/regional e implantação de infraestrutura relacionada
à atividade turística.
O PRODETUR/NE I por outro lado, só foi realizado devido a dois motivos
geopolíticos: a abertura econômica como a descentralização política iniciada em 1988 a
partir da Constituição Federal, que estimularam novas ações estatais e também os inúmeros
planos e projetos governamentais dos estados nordestinos nos anos 1980 que permitiram ter
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em sua essência, várias ações que pudessem ser efetivadas, voltadas ao planejamento
regional.
A busca por estas dinâmicas resultou em um cenário favorável à expansão turística
motivada por investimentos públicos e privados que se iniciaram, de formas tímidas e
dispersas, por todo o território brasileiro. Assim como alguns investimentos públicos eram
realizados em alguns lugares, vários empreendimentos turísticos eram implantados, em sua
maioria determinados pelo financiamento da EMBRATUR e incentivos fiscais nas capitais
estaduais.
Como já destacado no capitulo 3, o PRODETUR/NE investe em vários setores
específicos, visando contribuir, entre outros aspectos, com a implantação de infraestrutura
no intuito do desenvolvimento socioeconômico regional. Todos os estados nordestinos são
inicialmente aceitos, com investimentos variados, conforme os planos e ações específicas.
Em suma, o PRODETUR/NE I e suas ações vinculam-se diretamente à
“urbanização” de muitos locais considerados com potenciais destinos turísticos e/ou
melhoramento/aperfeiçoamento de outros espaços que com as condições turísticas iriam
atrair mais recursos e fluxos de níveis nacionais e internacionais. As capitais estaduais e as
metrópoles se destacam diretamente e/ou indiretamente nesta “turistificação dos lugares”.
(BNB, 2005).
Os investimentos do PRODETUR/NE I foram da ordem de US$ 800 milhões
compartilhados com os estados nordestinos, onde se destacou a Bahia (US$ 215 milhões), o
Ceará (US$ 142 milhões) e a nossa área estudada, composto por Sergipe, Alagoas e Paraíba
que receberam respectivamente, US$ 50,75 milhões, US$ 43,36 milhões e US$ 32,78
milhões.
Apesar de tais investimentos serem relevantes e distribuídos nos três estados, estes
que somam quase US$ 127 milhões não conseguem ultrapassar os investimentos do Ceará
(com US$ 142 milhões), segundo maior receptor dos investimentos do PRODETUR/NE I.
Tais dados reforçam a fragilidade geopolítica dos estados perante aos demais da Região
Nordeste, tanto pela consolidação de planos governamentais, quanto pela expansão
territorial e pela efetivação de tais ações.
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Este formato e ações nos remetem exatamente para a relação de cada “lugar” em
sua escala urbana, já que tais investimentos não trazem per si o desenvolvimento dos
lugares, tampouco o crescimento turístico, pois,
Ingressar no competitivo rol dos destinos turísticos nacionais e internacionais não
é objetivo fácil de ser alcançado. Tornar-se um destino turístico nacional e
internacionalmente conhecido é resultado de um feixe de ações e relações, fatores
endógenos e exógenos cujo comando, no mais das vezes, não pertence ao lugar
receptor. Ao contrário, a hegemonia dos mais importantes Polos emissores do País
e do mundo se pode fazer sentir sobre muitos dos destinos turísticos do mundo e
do País. A implementação de obras voltadas a aumentar a fluidez do território,
bem como outras destinadas à melhoria de condições infraestruturas básicas dos
lugares (abastecimento de água, energia elétrica, coleta e tratamento de esgoto e
coleta e acondicionamento de resíduos sólidos) correspondem a algumas das ações
estratégicas emanadas do Estado (sobretudo poderes públicos federais e estaduais)
no sentido de desenvolver o turismo no território nacional. Tornar o território
atrativo para o capital privado é o objetivo precípuo dessas ações. (CRUZ, 2006,
p.338)

Nesse aspecto, esses investimentos e programas voltados ao turismo, são ações que
se vinculam à um planejamento governamental de grande escala, desde à questão territorial
nacional até a regional. No que se refere à diferenciação dos lugares ante a “produção
espacial” deve-se creditar a está organização a teia de relações socioespaciais que já existem
ou as que podem se adaptar às novas formas,
Outro aspecto a se considerar é a falta de efetividade das ações propostas pelo
PRODETUR/NE nos três estados. Constatou-se que muitos setores (chamados de
componentes), como desenvolvimento institucional, saneamento básico, transportes, etc.,
não foram realizados e/ou se realizaram parcialmente com os investimentos públicos,
destinados a estes setores, segundo dados de BNB (2005).
Vemos assim na tabela 24 os investimentos do PRODETUR/NE realizados por
componentes nos estados de Sergipe, Alagoas e Paraíba, quanto à sua distribuição.

Componentes

Sergipe (em

Alagoas (em

Paraíba (em

TOTAL (em

milhões US$)

milhões US$)

milhões US$)

milhões US$)

0,327

5,733

1,196

7,256

Saneamento Básico

23,000

2,840

20,694

46,534

Transportes

12,861

12,424

10,402

35,687

Patrimônio Histórico

5,504

8,403

0,338

14,245

Desenvolvimento
Institucional
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Proteção Ambiental
Aeroportos
Elaboração

de

-

12,913

-

12,913

8,088

-

-

8,088

0,974

1,031

0,150

2,155

50,756

43,348

32,782

126,886

Projetos e Estudos
TOTAL

Tabela 24 - Investimentos por componentes - PRODETUR/NE I (Sergipe, Alagoas e Paraíba)
Fonte: BNB, 2005.

Ao avaliarmos os investimentos do PRODETUR/NE I (tabela 24) por componentes
em Sergipe, Alagoas e Paraíba, percebemos que ele foi utilizado para o saneamento básico
apenas o correspondente à 36,7% de todos os recursos; os transportes receberam somente
28,13%, o Patrimônio Histórico o inexpressivo percentual de 11,22%, e todos os outros
totalizam 23,98%. Destacamos como particularidades o investimento em Proteção
Ambiental que ocorreu apenas em Alagoas, e para Aeroportos, o que se deu somente em
Sergipe.
A distribuição de recursos financeiros do PRODETUR/NE I ocorre de forma
concentrada com alguns indícios de dispersão principalmente direcionados à implementação
de infraestruturas como transportes, e em outros casos, a implantação de desenvolvimento
institucional como a elaboração de projetos e estudos relacionados ao turismo.
Destas condutas refletem as prioridades (e seus tipos) de investimentos em
municípios, onde as capitais estaduais têm uma participação especial nesta concentração: no
caso de Maceió (AL) corresponde aos expressivos 93,3%; Aracaju (SE) com 69,3% e João
Pessoa (PB) com 53,70%. Mostra-se então, uma premissa de que o turismo e as ações do
planejamento governamental do Nordeste brasileiro iniciam-se relacionados aos maiores
núcleos urbanos, em que a metropolização em muitos aspectos de destaca tanto nos
investimentos quanto nos fluxos da produção espacial urbana, regional e local.
Tais dados comprovam os tipos de planejamentos diferenciados em cada estado,
mas atrelados à uma “política em comum”: a concentração de recursos do PRODETUR/NE
a partir das capitais. Enquanto Alagoas tem apenas 2 municípios que recebem os aportes
financeiros do PRODETUR/NE I, Paraíba e Sergipe têm 10 e 11 municípios (em sua
maioria, litorâneos), respectivamente.
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Desta forma, a tabela 25 sintetiza as ações realizadas pelo PRODETUR/NE na
Paraíba, Alagoas e Sergipe e suas ações por componentes realizados pelo programa.

Estado
PB

AL

AL

AL

SE

Projeto
Planos diretores dos municípios do litoral

Componente
Desenvolvimento

paraibano

Institucional

Fortalecimento Institucional do Instituto do

Desenvolvimento

Meio Ambiente – IMA

Institucional

Superintendência Municipal de Controle e

Desenvolvimento

Convívio Urbano – SMCU – Maceió

Institucional

Valor (US$)
238.214,33

359.806,72

4.277.112,97

Desenvolvimento

Capacitação de Órgãos municipais – Maceió

519.999,54

Institucional

Administração Estadual do Meio Ambiente –

Desenvolvimento

ADEMA

Institucional

327.115,17

Sistema de Esgotamento Sanitário – SES
PB

Ponta de Campina – Poço Camboinha – Areia

Saneamento Básico

5.075.280,20

Saneamento Básico

4.927.425,91

Saneamento Básico

3.671.330,11

Saneamento Básico

769.904,19

Saneamento Básico

2.043.829,72

Saneamento Básico

9.555.205,80

Dourada
PB

PB

AL
AL
SE

Sistema de Esgotamento Sanitário – SES –
Bairro de Bessa – João Pessoa
Sistema de Esgotamento Sanitário – Timbó –
Adjacências
Sistema

de

Abastecimento

de

Água

–

Maragogi
Sistema de Esgotamento Sanitário - Maragogi
Sistema de Abastecimento de Água – Atalaia
Velha

SE

Sistema de Esgotamento Sanitário – ERQ Sul

Saneamento Básico

9.544.538,58

SE

Sistema Ibura II (adutora de água)

Saneamento Básico

3.634.998,11

AL

Despoluição

do

vale

do

Rio

Reginaldo/Salgadinho – Maceió

Proteção

e

Recuperação

12.931.318,49

ambiental

PB

Construção da PB – 008

Transportes

10.402.993,63

AL

Sistema Viário do Jaraguá

Transportes

7.909.448,37

SE

Construção da Rodovia CE - 100

Transportes

10.138.257,44

Recuperação do Centro Histórico de João

Recuperação

Pessoa – PB

Patrimônio Histórico

Centro Cultural e de Exposições de Maceió –

Recuperação

AL

Patrimônio Histórico

Restaurante Associação Comercial de Maceió

Recuperação

PB

AL
AL

do

do

do

338.814,58

3.763.065,02
2.108.332,02
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(Jaraguá) – AL
AL

SE

SE

Investimentos diversos no bairro Jaraguá

Patrimônio Histórico
Recuperação

Patrimônio Histórico

Centro Histórico e Mercado Municipal de

Recuperação

Aracaju – SE

Patrimônio Histórico

Recuperação da Antiga Fábrica de São

Recuperação

Cristóvão – SE

Patrimônio Histórico
Construção

SE

do

Aeroporto Santa Maria – Aracaju –SE

melhoramento

do

do

2.532.597,42

4.371.404,22

663.809,02

e
de

8.088.832,22

aeroportos
PB

Projetos Técnicos da Rodovia PB – 008

AL

Elaboração projeto – Alagoas

SE

Projeto Auxiliar estudos – Sergipe

Elaboração e estudos
de projetos
Elaboração e estudos
de projetos
Elaboração e estudos
de projetos

150.580,33

26.519,31

974.614,69

Tabela 25 - Ações por componentes do PRODETUR/NE I (Paraíba, Alagoas e Sergipe)
Fonte: BNB,2005.

Ao constatarmos a série de investimentos na Paraíba, Alagoas e Sergipe percebemos
a diferenciação de prioridades e de investimentos, já que a Paraíba recebe o segundo menor
investimento do NE (US$ 32,7 mi), Alagoas (US$ 43,3 mi, com prioridade em Maceió) e
Sergipe (US$ 50,i) com os melhores projetos para a infraestrutura da capital Aracaju e seus
municípios litorâneos.
Conforme Paiva (2010) o plano governamental estadual do PRODETUR/NE I tenta
colocar ações “em comum” em prol de um crescimento/desenvolvimento econômico a partir
de “modelos urbanísticos” em que os espaços litorâneos se apresentam como os prioritários
de tais investimentos. Assim temos quatro principais ações de urbanização em quase todos
os estados:
a) Uma rodovia litorânea constituía o eixo aglutinador das zonas turísticas e de
preservação;
b) Os governos se posicionavam como principais empreendedores e patrocinadores
por meio de incentivos fiscais e financeiros;
c) A ampliação da infraestrutura hoteleira era o principal objetivo perseguido;
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d) As zonas de preservação ambiental propiciavam a legitimidade à medida que
recebiam o respaldo político necessário e o reconhecimento das comunidades.

No primeiro caso, da Paraíba (mapa 33) percebe-se uma tentativa de promover uma
urbanização ligada, prioritariamente à Pernambuco com a construção da PB-008 unindo a
cidade de João Pessoa ao sul do estado e a Pernambuco. Assim, os municípios litorâneos do
sul paraibano (Conde, Pitimbu) recebem os recursos para transporte, com a maior fatia de
investimentos voltados para João Pessoa, e o investimento isolado em Cabedelo com
saneamento básico.

Mapa 33 - Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios – Paraíba
Fonte: BNB, 2005.

Esse direcionamento de valores para a cidade de João Pessoa como “irradiadora e
concentradora” dos recursos do PRODETUR/NE I no estado permite compreender o
planejamento desta urbanização litorânea a partir da capital para outros municípios, porém,
de forma tímida, já que ela é contemplada com o segundo menor aporte de recursos do
Nordeste, somente US$ 32,78 milhões, perdendo apenas para Piauí com US$ 21,12 milhões.
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Como principal via da Paraíba, a PB-008 (figuras 5 e 6) implanta novos fluxos
turísticos na esfera estadual, centralizados pelo papel urbano da cidade de João Pessoa.
Como “via estruturante” é apontada como essencial fator no desenrolar do planejamento
governamental turístico-urbano que promove modificações significativas na ocupação
urbana não somente na capital João Pessoa como na sua expansão urbana do litoral Sul.
A especulação imobiliária, a construção civil e a atividade turística são, em geral,
as forças responsáveis pela sua ocupação, cuja intensificação, após a construção da
rodovia PB-008, foi o motivo que nos levou a optar pelo seu estudo. (...) O
processo de ocupação na praia de Jacarapé vem ocorrendo com maior intensidade
neste segmento há oito anos. Antes da intensificação da ocupação, impulsionada
pela construção da rodovia PB-008. (...) (SILVA, L.M. et al, 2003, p.35-36)
Figuras 5 e 6 - Rodovia Estadual PB - 008

Fonte: www.joaopessoa.pb.gov.br

No segundo caso, temos o estado de Alagoas (ver mapa 34) que se localiza ao sul
de Pernambuco, com especificidades em seus investimentos. Com o aporte de US$ 43,3
milhões (detalhados na tabela 25), Alagoas concentrou seus recursos na cidade de Maceió
com quase 93,3% de todos os investimentos estaduais, com os seguintes componentes:
instituição governamental, transportes, recuperação do patrimônio histórico, proteção e
recuperação ambiental e elaboração de projetos e estudos técnicos.
A cidade de Maceió, assim como João Pessoa passa a ter um papel importante no
planejamento turístico estadual e contexto regional, participando como um “nó” da rede
turística do Nordeste brasileiro. Isto é parte de ações estratégicas de propaganda e marketing
da própria gestão estadual que prioriza a capital frente aos fluxos turísticos.
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Segundo Jornal de Alagoas 24 Horas (2014) o diferencial de Maceió baseia-se,
principalmente, no alinhamento de políticas governamentais entre o estado e a prefeitura na
priorização do turismo. Maceió considerada “espaço urbano” é privilegiada por
investimentos públicos em Alagoas e recebe atenção especial de suas elites estaduais.
A Prefeitura Municipal de Maceió (AL), pioneira nas ações governamentais sobre o
turismo desde os anos 1960, atrela à imagem da cidade aos planos governamentais desde
1980, promovendo fluxos consideráveis para o seu tecido urbano, colocando a cidade como
um dos “destinos turísticos” mais importantes do Nordeste brasileiro em seus discursos de
propaganda e marketing, mesmo com a desvantagem em relação a demais lugares que tem
melhor infraestrutura e conexões regionais e internacionais.
O mar de Maceió ora é azul-turquesa, ora é verde esmeralda com suas jangadas e
vastos coqueirais. Com este cenário “não há quem não morra de amores pelo meu
lugar”, como diz a canção do compositor Elieser Setton. Mas esta paixão também
é compartilhada pelos brasileiros e estrangeiros. Em recente levantamento feito
pelo Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de São Paulo (Sindetur-SP), a
capital alagoana é o quarto destino nacional mais mencionado pelas agências de
turismo, com base nas vendas aos consumidores (Acessado em www.
maceio.al.gov.br, 23 de fevereiro de 2015)

Por outro lado, no caso do PRODETUR/NE, um outro município também foi
contemplado com recursos. Ele se localiza no litoral extremo norte do estado e se chama
Maragogi. Relativamente pequeno, com cerca de 28.000 habitantes, este município mantém
uma proximidade com Pernambuco e se destaca pelo número de domicílios de uso
ocasional, com mais de 2.800 construções deste tipo ao lado de outra cidade denominada
São José da Coroa Grande (PE) que soma também mais de 2.200 domicílios de uso
ocasional. Por isso, ambas têm um papel de peso na consolidação da urbanização litorânea
motivada pela vilegiatura marítima, importante prática de lazer que se vincula ao turismo,
nos fluxos regionais, metropolitanos e internacionais (DANTAS, 2013).
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Mapa 34 - Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios - Alagoas
Fonte: BNB,2005.

Atrelada à estas dinâmicas intermetropolitanas do Nordeste brasileiro, percebemos
a importância de investimentos públicos em Maragogi (AL) por sua proeminência nas
práticas de lazer e sua localização que favorece os trânsito entre as duas áreas metropolitanas
(Recife/PE) e Maceió (AL) delimitando o papel de Recife como metrópole regional, com
dinâmicas

socioespaciais

mais

acentuadas,

solidificando

a

posição

de

urbanizador/metropolizador assim como a sua associação à atividade turística pelos fluxos
regionais/metropolitanos/internacionais.
No terceiro e último caso, temos o exemplo de Sergipe onde novamente a capital
Aracaju ocupa um lugar de supra importância na concentração de investimentos estaduais
com quase 70% do total. Os principais investimentos foram direcionados para o saneamento
básico, para a recuperação do patrimônio histórico na própria capital e a reforma/ampliação
do (agora) Aeroporto Internacional Santa Maria de Aracaju55 (SE).

55

O aeroporto Santa Maria, em Aracaju, registrou o maior crescimento no fluxo de passageiros no primeiro semestre
deste ano. Esses dados foram fornecidos pela Infraero, que indicam um crescimento de 26.3%, calculados de janeiro a
maio de 2012, em relação ao mesmo período do ano passado. (...)"Passamos 40 anos, desde a inauguração do Santa
Maria, para atingirmos a marca de um milhão de passageiros ao ano, o que aconteceu no ano passado, e a tendência é
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A obra do Aeroporto Santa Maria foi tomada como uma das prioridades dos
recursos do PRODETUR/NE I (cerca de 16% do total) e tem sua primeira “grande reforma”
com ampliação do terminal de passageiros e da área de estacionamento, bem como melhoria
nas condições das salas de embarque/desembarque, além de outros setores do aeroporto.

Figura 7 - Aeroporto Internacional Santa Maria - Aracaju - SE
Fonte: www.aracaju.se.gov.br

Outra obra de infraestrutura de porte é a SE-100, a via estruturante do litoral de
Sergipe que recebeu cerca de US$ 10,1 milhões de investimentos (cerca de 20% do total)
ligando o litoral de Sergipe à Bahia. Posteriormente, esta construção deveria se estender a
partir dos investimentos estaduais que promoveria a ampliação desta rodovia em todo o
litoral desde o município de Pirambu (extremo norte de Sergipe, próximo à Foz do São
Francisco) até Indiaroca (extremo sul de Sergipe, fronteira entre Sergipe e Bahia). As figuras
8 e 9 mostram a ampliação da SE-100. (Departamento de Estradas e Rodovias de Sergipe,
2014)

de em 2012 é superarmos a marca de um milhão e trezentos mil", salientou o secretário de Turismo, Elber Batalha. O
secretário destacou também que as ações de divulgação que vêm sendo desenvolvidas pelo Governo do Estado, por
meio da Emsetur, que já apresentam resultados positivos. "Temos investido nos principais mercados emissores de
turistas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Belo Horizonte e Brasília, dentro das maiores operadoras de
turismo do Brasil, que passaram a vender mais o estado de Sergipe. Disponível em
http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2012/06/aeroporto-de-aracaju-tem-o-maior-crescimento-do-Nordeste.html.
Acessado em 24 de fevereiro de 2015
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Figuras 8 e 9 - Rodovia Estadual SE-100
Fonte: www.der.se.gov.br

A expansão da rodovia SE-100 se tornou fundamental para a ocupação urbana
litorânea como uma conexão regional entre Sergipe, Alagoas e Bahia. Porém, a análise de
várias características geológicas, ambientais e geomorfológicas particulares são essenciais
para a consolidação de outras políticas ambientais para o desenvolvimento econômico antes
da completa implantação da rodovia. Temos como destaque, os rios que “margeiam” esta
rodovia, com o Rio São Francisco (localizado ao norte de Sergipe), Rio Sergipe (localizado
em Aracaju), Rio Vaza-Barris (localizado em Mosqueiro, e próximo à cidade histórica de
São Cristóvão), Rio Real (localizado na fronteira entre Bahia e Sergipe), que mereceram
estudos ambientais específicos, para que se possa viabilizar a expansão da SE-100 nos anos
2000-2010.
Assim, no mapa 35 podemos ver os recursos investidos do PRODETUR/NE I nos
municípios de Sergipe que incorporam muitos componentes para quase todos os municípios
litorâneos e, em destaque as aplicações na capital Aracaju e o início de ações voltadas a
ligações com outros estados (no Norte com os municípios de Gararu e Neópolis e ao Sul
com Santa Luzia do Itahi e Indiaroba).
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Mapa 35 - Investimentos do PRODETUR/NE I por municípios - Sergipe
Fonte: BNB, 2005.

Sendo assim, em um contexto estadual e regional, onde os investimentos do
PRODETUR/NE I na Paraíba, Alagoas e Sergipe foram essenciais para ampliar a sua
infraestrutura básica (saneamento básico, transportes, entre outros) tanto quanto para a
interligação dos espaços litorâneos intraestaduais e interestaduais, promove-se as bases
físicas para a solidificação do planejamento governamental embasado nos fluxos e fixos da
atividade turística.
Logo, o PRODETUR/NE I representa um divisor de águas nos estados para a
inserção de novas dinâmicas socioespaciais, em especial com a implantação de novos
empreendimentos

turísticos

e

interligações

com

outros

municípios,

provocando

modificações imensas na produção espacial e na sociedade em geral. O Nordeste brasileiro,
enfim, se fortalece antes de tudo, por uma “imagem turística” e receptiva.
Entretanto, alguns estudos mais detalhados sobre o PRODETUR/NE I realizados por
pesquisadores e também por órgãos governamentais encontraram alguns “defeitos” e
dilataram a percepção dos principais impactos socioespaciais nos estados e na sociedade em
geral. Apesar de vários avanços em infraestrutura, melhoria de emprego e renda e a
formação de uma “rede regional” as ações foram, de certa forma, consideradas tímidas.
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A principal finalidade do PRODETUR/NE era os investimentos voltados à
implantação e ampliação prioritária de infraestrutura, a recuperação e proteção de áreas
propícias aos impactos ambientais e, consequentemente a “proteção” de áreas para futuras
ocupações relacionadas ao planejamento governamental.
Estas críticas foram organizadas no Relatório de Avaliação do PRODETUR/NE I
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que enfatizou o planejamento governamental do
PRODETUR/NE como “um programa de décadas” pela emergência da segunda fase e pela
análise dos impactos da primeira etapa realizada.
Os Planos de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável – PDITS
contemplam ações com vistas a corrigir e compensar os impactos ambientais dos
Polos de turismo, provocados ou não pelo Prodetur/ NE I, bem como preveem a
adoção de medidas para mitigar a ocorrência de novos passivos ambientais.
Constata-se, entretanto, que, apesar da exigência contratual, o Ministério do
Turismo não demonstra disposição para realizar avaliação ambiental estratégica
para a região, em razão da complexidade, do elevado custo financeiro, da grande
dimensão da região, da ausência de consultoria especializada no assunto e do
longo tempo demandado para sua realização. (TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, 2004, p.14)

Entre outras questões, este relatório incentiva uma discussão políticoadministrativa sobre o PRODETUR/NE I que tentou, com seus investimentos, promover e
manter o crescimento e a expansão da capacidade econômica da Região Nordeste;
desenvolver o turismo em seu território através do reforço da infraestrutura e atração do
capital privado buscando efetivar melhores condições e oportunidades de emprego e renda e
aumentar os níveis de receitas públicas incrementando um conjunto de melhorias sociais.

Nesse caso, diversos projetos do PRODETUR/NE I, dentre eles alguns dos estados
de Alagoas, Paraíba e Sergipe foram considerados pelo TCU como ineficientes porque não
tiveram viabilidade socioeconômica para a sua realização, promovendo a exclusão da
população local, com o turismo. Ou seja, os projetos turísticos não alcançaram as melhorias
socioeconômicas planejadas, nem pelo seu impacto direto nem a médio/longo prazo, pois
não se deu continuidade à parte inicial. Outro aspecto que também é citado pelo Tribunal de
Contas da União foi a ineficácia quanto à interligação e o diálogo com outras políticas
governamentais.
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O planejamento governamental do PRODETUR/NE I em unidades federativas
menores teve impactos mais sutis, em razão da sua pobreza e falta de infraestrutura,
contrário as economias mais desenvolvidas, como as da Bahia e do Ceará que alcançaram
resultados consideráveis, fruto de uma interligação de políticas governamentais, estaduais e
a eficácia dos projetos escolhidos. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2004)
O

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento

(BID),

responsável

pelos

financiamentos e empréstimos do PRODETUR/NE I junto com o Banco do Nordeste do
Brasil (BNB) avaliou as ações governamentais do programa. Todos os estados do Nordeste
tiveram análises realizadas, entre as quais, as unidades territoriais aqui estudadas que
tiveram maiores problemas quanto à consolidação do fluxo turístico.
Insuficiente desarrollo del producto turístico: la oferta actual está pocp
diversificada, limitada a productos convencionales de sol y playa en el entorno
urbano de João Pessoa, y una parte importante del potencial turístico se
encuentra infrautilizado (p.e. centro histórico de João Pessoa). Hay insuficiente
oferta de productos cualificados dirigidos a segmentos estratégicos con capacidad
para atraer visitantes con mayor nivel de gasto y “desestacionalizar” la demanda,
que doten de un perfil diferenciado a la oferta y agreguen capacidad competitiva
al Estado en el marco de la Región Nordeste (p. e. existe potencial para
desarrollaroferta en turismo náutico, naturismo y de tercera edad). (BANCO
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2006, p. 2)
El Estado posee un relevante potencial turístico en base al que continuar el
desarrollo del sector. Presenta extensas zonas de litoral y del interior que apenas
han sido urbanizadas, conservando bellos paisajes y naturaleza prístina en
muchos de sus ecosistemas, en combinación con una cultura mezcla de la herencia
indígena, europea y africana (...) Sin embargo, el turismo en Sergipe se enfrenta
al problema de una excesiva concentración de la actividad en términos de oferta y
de demanda, que se refleja en: (i) una actividad centralizada en Aracajú (aglutina
el 90% de las plazas hoteleras), siendo prácticamente inexistente en el resto del
Estado (sólo el 14% pernocta en lugares del interior) (...)Este modelo de
desarrollo muestra una clara infrautilización del potencial turístico del Estado y
es necesario superarlo para lograr incrementar y distribuir de forma más
equitativa los beneficios derivados del sector, contribuyendo a reducir las
desigualdades
existentes
(BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESENVOLVIMENTO, 2006,p.3)

Assim, nos casos de Paraíba e Sergipe, citados acima, percebemos que o turismo e
seus investimentos concentrados nas capitais estaduais não contribuíram com a redução da
pobreza e melhoria das condições sociais. Precisou-se assim, promover ações que
atenuassem os impactos gerados por aqueles planos que não conseguiram ser “solucionados”
pelas atividades turísticas.
Por outro lado, o planejamento governamental acontece de forma desigual e
combinada, respeitando as lógicas socioespaciais que vão além da implantação de
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infraestrutura como as de planos estaduais e federais. A interligação de fatores regionais e
nacionais - discutido nos capítulos 2 e 3 - enfatiza que as heranças espaciais são de suma
importância para as relações diretas com os planos governamentais urbanos que o turismo
relaciona às suas ações.
No mapa 36, percebemos como este planejamento governamental em suas
contradições visa, principalmente, promover a consolidação de fluxos metropolitanos (por
causa de sua importância socioeconômica e espacial) perante a construção da rede e do
espaço regional nordestino. O turismo é apenas um “pano de fundo” para todas as ações dos
agentes espaciais que produzem concomitantemente as metrópoles e as regiões.
Quanto à direção de investimentos, percebe-se que nas localidades abordadas,
existe uma tendência a suscitar a ligação entre os estados vizinhos como aqueles que
possuem maior importância metropolitana, como Pernambuco que atrai Paraíba e Alagoas;
Bahia que impacta Sergipe. Este movimento promove a construção de uma nova “rede
regional urbana” vinculada a estes fluxos turísticos.
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Mapa 36 - Principais municípios litorâneos e direções dos investimentos do PRODETUR/NE
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5.3. PRODETUR II: a exclusão de investimentos e o “papel secundário” no cenário
regional nordestino.
Em 2002, onze anos após a implantação do PRODETUR/NE I (em 1991) a
segunda fase deste programa foi criada como uma prioridade governamental dos estados
e Governo Federal. Segundo o Banco do Nordeste (2006), o PRODETUR/NE II
objetivava complementar e consertar os erros e ausências de ações do PRODETUR/NE
I, como a sustentabilidade e otimização os investimentos públicos da atividade turística.
Muitas ações na estrutura do projeto são modificadas, buscando um plano
governamental mais incisivo com impactos mais locais nos municípios.

Apesar da diferenciação do PRODETUR I e PRODETUR II quanto aos
componentes, a tendência dessa segunda fase é dar continuidade ao
PRODETUR I quanto à complementação da infraestrutura, mas promove
modificações do papel político da decisão das ações: o planejamento passa do
âmbito do governo estadual para o governo municipal. Porém, as decisões de
ações (obras) continuam sendo do governo estadual. (...). Dessa forma,
percebem-se duas grandes diferenciações entre o PRODETUR II e o
PRODETUR I: a) tentativa de descentralização e gestão do governo estadual
para o governo municipal; b) articulação do poder público com a iniciativa
privada, por meio de cursos, seminários, treinamentos, e da capacitação
profissional. (ARAUJO, 2012, p.68)

Outra mudança “espacial” relevante que podemos destacar é a definição de polos
turísticos e a ampliação do seu raio de ação; Espírito Santo e Minas Gerais também são
integrados ao PRODETUR/NE II. Desta forma, os polos definidos foram São Luís
(Maranhão), Costa do Delta (Piauí), Costa do Sol (Ceará), Costa das Dunas (Rio Grande
do Norte), Costa dos Corais (Alagoas), Costa das Piscinas (Paraíba), Costa dos
Arrecifes (Pernambuco), Costa dos Coqueirais (Sergipe), Salvador e Entorno, Litoral
Sul, Descobrimento e Chapada Diamantina (Bahia), Costa do Descobrimento (Bahia),
Vale Mineiro do São Francisco (Minas Gerais), Vale do Jequitinhonha (Minas Gerais) e
Capixaba do Verde e das Águas (Espírito Santo). (Ver mapa 37)
Percebemos, com esta mudança específica, que o papel da regionalização do
turismo se torna cada vez mais indispensável. Liderados pelas capitais estaduais e
cidades médias, os “polos” transformam-se em uma área de planejamento
governamental bem mais definido e com objetivos voltados mais para uma escala
estadual/local, porém integrado à lógica nacional-regional.
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Na comparação entre o PRODETUR/NE I e II percebe-se a constituição de
novos polos turísticos de desenvolvimento, principalmente na Bahia que possuía apenas
um no primeiro programa e passa a ter quatro no segundo. Isto se deve, obviamente, ao
extenso litoral baiano, o maior do Brasil, com quase 940 km. Com isso os “municípios”
passam a ter um papel mais importante nesta etapa do PRODETUR/NE que a anterior.
Os investimentos do PRODETUR/NE I envolvem maiores valores se
comparado ao PRODETUR/NE II: enquanto o primeiro alcança cerca de US$ 800
milhões, o segundo não passa de US$ 400 milhões. A redução é drástica, pois a segunda
fase corresponde à apenas 50% dos recursos da etapa inicial. Esta nova disponibilidade
dos recursos “afunila” a seleção dos projetos e amplia a concorrência entre os estados.
Considerando o “cenário político do Nordeste”, Castro (2002) nos ajuda a
perceber que, ao considerar a região como um “produto” das mais variadas elites e
agentes sociais com seus discursos, (seja eles, voltados à pobreza ou à modernidade
e/ou a natureza) em prol de recursos ou pela implantação de novas dinâmicas
socioespaciais, a “política” torna-se uma importante “estratégia” para a efetivação das
ações e direcionamentos dos setores econômicos como vertentes norteadoras do
planejamento governamental. No caso do PRODETUR/NE II a “dimensão política” foi
essencial para a compreensão das ações e do direcionamento/localização dos
investimentos turísticos. A prioridade de recurso para estas atividades concentrou-se
particularmente em estados mais ricos de economias mais sólidas, deixando em um
patamar inferior os mais pobres, economicamente.
Primeiramente, especulava-se que muitas unidades federativas seriam inclusas
na segunda fase do projeto. O período que antecedeu à implantação de financiamentos
do PRODETUR/NE II foram de intensa “articulação e debate político” entre os estados
e o Governo Federal em razão do volume de recursos e da concentração de
investimentos nos “polos turísticos”. Construiu-se assim, uma nova dimensão na
partilha dos investimentos públicos do PRODETUR/NE II para os estados nordestinos.
Se no PRODETUR/NE I todos receberam recursos, mesmo que em aportes
diferenciados, com o PRODETUR/NE II apenas seis deles foram contemplados. Foram
excluídos a Paraíba, Maranhão e Sergipe, sendo que Alagoas ficou na última posição
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quanto aos valores de investimentos, cerca de US$ 28,8 milhões, ou seja, 34% a menos
que na fase anterior (cerca de US$ 43,36 milhões)
Com os dados iniciais do PRODETUR/NE II, no recorte feito neste trabalho,
apenas Alagoas, que tinha investimentos propostos no programa, foi excluído por falta
de projetos e viabilidade econômica e administrativa. Optou-se por incluir na
investigação a Paraíba, Maranhão e Sergipe que também ficaram de fora da segunda
fase do programa.
Ao mesmo tempo em que os investimentos do PRODETUR/NE promoviam a
expansão urbana e possível crescimento/desenvolvimento econômico, o endividamento
se tornava ainda maior, gestados pela incapacidade de gestão econômica dos estados
diante da fragilidade da concorrência com demais nordestinos. Esta situação mostra-se
contraditória porque todo discurso governamental estadual/federal enfatizava que o
turismo consegue, em sua essência, promover grande desenvolvimento econômico e
gerar impactos econômicos e sociais positivos mais rápidos e eficientes. Porém,
atestamos que tais alterações[turísticas] vinculam-se antes de tudo, às dinâmicas
econômicas e espaciais já existentes.
Se o turismo pode promover o crescimento e/ou a produção de “espaços
isolados” com grandes fluxos nacionais e internacionais (como é o caso mais conhecido
de Cancun) tais dinâmicas não podem acontecer - da mesma forma e na mesma
intensidade - em cidades e núcleos urbanos que não possuem relações propicias a seu
desenvolvimento. Ao contrário de outros países, no Brasil há especificidades para a
implantação tanto de infraestrutura, em suas mais variadas escalas, quanto em sua
principal função espacial que é a legitimidade de realização do planejamento
governamental.
Em síntese, vários indícios do “planejamento governamental desigual” se
efetuam no Nordeste brasileiro, devido a uma hierarquia urbana e regional e sua
consequente produção espacial, como a desigualdade econômica e social dos estados
diante da aplicação de investimentos turísticos. Logo, Paraíba, Alagoas e Sergipe são
excluídos do PRODETUR/NE II. Vários motivos são apresentados para justificar a

252

distribuição dos recursos: de jornais56 de grande circulação ao Relatório Final de Projeto
do PRODETUR/NE II finalizado em 2012, com todos os dados e atividades do
programa.
Apesar da intenção inicial do Prodetur/NE II abranger os 09 (nove) estados
da região Nordeste, além de polos turísticos no Norte de Minas Gerais e
Espírito Santo, por questões relacionadas com as condições prévias para
contratação dos sub-empréstimos (BNB-Estados), a totalidade dos recursos
do financiamento acabou sendo comprometida através de contratos de subempréstimos em 06 (seis) Estados, que se encarregaram de executar as obras
e projetos componentes do Programa. Considerando que o Estado de Sergipe
não cumpriu as condições prévias necessárias para participar do Prodetur/NE
II, os projetos do polo Costa dos Coqueirais que constavam na amostra inicial
de projetos foram retirados da amostra de análise, assim como da avaliação
do Programa. (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO,
2012, p.3)

Nesta decisão, os polos de Costa das Piscinas (PB), Costa dos Corais (AL) e
Costa dos Coqueirais (SE), além do Polo São Luís e Entorno (MA), não tiveram
“condições prévias” para a contratação dos sub-empréstimos junto ao BNB e BID no
PRODETUR/NE II, ficando apenas 5 (cinco) polos dos 15 propostos localizados no
Nordeste brasileiro, conforme tabela 26.
Estado
Pernambuco

Investimento em US$
75.000.000,00

Ceará

60.000.000,00

Bahia

39.000.000,00

Rio Grande do Norte

21.300.000,00

Piauí

15.000.000,00

Tabela 26 - Investimentos Turísticos do PRODETUR/NE II por estado
Fonte: BNB, 2012.
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O período de contratação dos sub-empréstimos da segunda fase do Programa de Desenvolvimento do
Turismo (Prodetur) no Nordeste terminou no último dia 27 de setembro. No total, a infraestrutura turística
nordestina recebeu um aporte de US$ 237,8 milhões. O Prodetur conta com recursos do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e contrapartida da União, oferecida a fundos perdidos. As
metas financeiras dos programas previam desembolsos de US$ 240 milhões por parte do BID e mais US$
160 milhões do governo federal. Apesar do Estado por não possuir recursos e já estar endividado,
Alagoas tinha requisitado, na segunda fase do Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), US$
21 milhões que, somados à contrapartida da União, totalizariam US$ 33 milhões. Esses recursos seriam
aplicados, inicialmente, nas obras do Centro de Cultura e de Exposições de Maceió e também em
melhorias do chamado polo turístico Costa dos Corais - que vai de Paripueira até Maragogi, Litoral Norte
do Estado –, em obras como urbanização e saneamento. Depois, o montante pleiteado foi reduzido para
US$ 9 milhões. (Extraído de http://gazetaweb.globo.com/gazetadealagoas/acervo.php?c=98016, acessado
em 25 de fevereiro de 2015).
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Conforme dados das tabelas 9 e 16, percebemos a supremacia dos estados de
Pernambuco, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte frente aos recursos financeiros do
PRODETUR/NE (tanto na fase I como na II) na consolidação de núcleos metropolitanoturísticos através de recursos financeiros estaduais e de planos governamentais melhor
definidos. Algumas cidades aproveitaram-se do momento porque haviam sido
escolhidas como sedes para a Copa do Mundo de 2014. (ARAUJO, 2012).
Com a “exclusão” dos investimentos federais em tais áreas, estes não
conseguem manter o mesmo planejamento espacial/turístico proposto pelos Planos de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), documento este que visa
sintetizar as principais ações vinculadas ao turismo no espaço e suas localizações além
das ações específicas para o desenvolvimento da atividade.
Em suma, os estados que não receberiam mais recursos federais concentram-se
em angariar recursos próprios para a implantação de infraestrutura urbana atraindo
investimentos privados para os espaços litorâneos, principalmente. As capitais
estaduais, como nas fases anteriores, prosseguem como os “notórios espaços” do
planejamento urbano (em sua área metropolitana, de fato) na atividade turística.
Os planos estaduais de planejamento e gestão deles passam a ser suas
principais ações e fontes de recursos para o turismo. Assim como as ações, a localização
e a escolha dos investimentos tornam-se primordiais para os “rumos” da produção
espacial urbana e metropolitana que se associam no Nordeste brasileiro,
prioritariamente ao turismo.
Temos assim, a elaboração de uma síntese das ações governamentais dos
Planos Plurianuais (PPA) dos estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe durante os anos de
2004-2011 para compreendermos de fato, a participação do turismo no planejamento
governamental, com o domínio da produção espacial estadual/regional. Uma nova fase
do planejamento espacial-turístico é proposta, onde se delineia um planejamento
turístico mais local.
Iniciando por Alagoas, no segundo mandato do então governador Ronaldo
Lessa (PDT), o PPA 2004-2007 possui ações governamentais focado na promoção de
fluxos considerando prioritários o apoio à eventos turísticos, como a “municipalização”
do turismo através de capacitação profissional e a implantação de sinalização turística
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nas estradas estaduais e pontos turísticos mais destacados, especialmente na capital,
Maceió.
Cria-se então, em 01 de agosto de 2000 com a lei nº 6.177/2000, o Fundo
Especial de Desenvolvimento do Turismo - FUNTURIS, com o objetivo de captar e
investir recursos destinados à modernização, viabilização e execução de ações
pertinentes à política pública estadual de implementação do turismo. Este fundo vai se
tornar mais importante no Plano Plurianual de 2004-2007. Destacamos também o foco
na “Captação de Empreendimentos Turísticos” fomentados por encontros internacionais
com investidores estrangeiros que teriam a finalidade de promover esta atração de
recursos. Estudos relacionando à articulação turística a outros segmentos econômicos
foram realizados, no intuito de motivar “novas diretrizes” do estado perante à falta de
aporte de recursos financeiros mais robustos.
Tais estudos foram baseados em pesquisas qualitativas e quantitativas com o
objetivo de caracterizar a oferta e demanda turística estadual; também se buscou
divulgar o estado através da propaganda e marketing com realização de propagandas
publicitárias, capacitação de profissionais, distribuição de materiais promocionais,
palestras, eventos turísticos, além da criação de websites turísticos.
Com o governo de Teotônio Vilela Filho (PSDB) durante o período 2008 2014, algumas considerações do turismo modificam-se. A atividade passa a ser
prioritária, pois um dos objetivos econômicos associa-se à expansão e fortalecimento do
turismo, com diferencial de qualidade, por meio do desenvolvimento de novos produtos,
captação de investimentos e realização de um programa de marketing nos mercados
nacional e internacional. (PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DE ALAGOAS,
2008).
Como atividade econômica ele se vincula ao planejamento governamental e a
uma tentativa de desconcentração econômica de Alagoas, tanto em termos territoriais
como setoriais. Portanto, a gestão governamental desse período direciona para a
“diversificação econômica” a principal ação do estado para se alcançar melhores
condições econômicas a médio e a longo prazo.
No entanto, o estado assume a posição de espaço secundário turístico do
Nordeste brasileiro pela falta de infraestrutura e a pior qualidade de serviços turísticos.
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Por outro lado, coloca o litoral norte de Alagoas, mais próximo à Pernambuco, como o
espaço prioritário de investimentos para fomento de novos fluxos turísticos. O litoral sul
é deixado como “área de expansão” para grandes empreendimentos turísticos, por ter
lotes de terra maiores, menos urbanizados, em direção ao estado de Sergipe.
Outras ações específicas do PPA 2004-2007, vinculadas ao PRODETUR/NE II
advém dos recursos públicos do Tesouro Estadual, onde foram priorizadas as principais
intervenções, em sua maioria, na cidade de Maceió-AL. Com o PPA 2008-2011, novas
ações de infraestrutura são propostas pelo governo estadual, desassociando-se de
algumas ações pretéritas dos planos propostos no programa que excluiu Alagoas.
Embasam essas ações governamentais, estudos e pesquisas do turismo que
auxiliam nas decisões como os casos da construção/reforma de vias rodoviárias e a
expansão do aeroporto de Maragogi, situado ao norte do estado. Tais ações tornaram-se
apenas “objetivos” de planejamentos e, até o presente momento, não foram
concretizadas. Dentre as pretensões tenta-se também regionalizar/municipalizar o
turismo em Alagoas.
A tabela 27 mostra essas ações propostas dos Planos Plurianuais de Alagoas de
2004 - 2007 e 2008 - 2011, que tem como principal objetivo substituir e realizar
algumas decisões já recomendadas no PDITS do PRODETUR/NE II.

Ano

Projeto/ Obra Específica

2004

Canalização

e

urbanização

do

Riacho Salgadinho – Fase II
2004-2005

Construção do Centro Cultural e de
Exposições de Maceió

Cidade/Região

Situação Atual

Maceió / AL

Realizado

Maceió/AL

Realizado

2005

Terminal de Embarque Hidroviário

Maceió/AL

Não realizado

2005

Terminal de Embarque Marinhos

Maceió/AL

Não realizado

2005

Implantação do Projeto Onda Azul

Passo de Camaragibe

Não realizado

2005

2006
2008 – 2010

Trecho AL – 101 – Estrada Parque
Urbanização de Áreas Turísticas
Melhoria das vias turísticas – AL
101

2009-2011

Construção
Maragogi

do

Aeroporto

de

Passo de Camaragipe –
Porto de Pedras

Realizado

Maceió - AL

Realizado parcialmente

Litoral Alagoas

Realizado parcialmente

Maragogi - AL

Não realizado
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Tabela 27 - Ações propostas de infraestrutura dos Planos Plurianuais de Alagoas (2004 - 2011)
Fonte: Governo do Estado de Alagoas, 2015.

Percebemos com isto, a dificuldade de realizar projetos de infraestrutura
relacionados ao turismo em Alagoas, motivado principalmente pela falta de recursos e
captação de investimentos estrangeiros. Das nove ações propostas em Alagoas, apenas
três foram realizadas, duas parcialmente e quatro nem saíram do papel. Dentre esses um
intitulado Projeto Onda Azul, “criado” em 2005, que não conseguiu captar recursos para
sua implantação. Este projeto pretendia construir um empreendimento turístico hoteleiro
e casas de segunda residência no município de Passo de Camaragibe, região norte de
Alagoas. A principal meta era criar um “corredor turístico” ligando o sul de
Pernambuco, construindo uma orla litorânea de grandes fluxos turísticos, ligados à
atração metropolitana de Recife.
Considerado pelo setor turístico como a salvação econômica do Estado, o
Projeto Onda Azul - que muitos julgavam morto e enterrado - voltou à pauta
do governo na última terça-feira, como a redenção do Litoral Norte, região
que em princípio seria beneficiada com a sua implantação. Lançado no
primeiro governo de Ronaldo Lessa, o projeto previa investimentos na ordem
de US$ 170 milhões - a maior parte na construção de empreendimentos
hoteleiros no município de Passo do Camaragibe - o “berço” do projeto.
Entre um governo e outro, o Onda Azul “nasceu” e “morreu” uma série de
vezes (GAZETA DE ALAGOAS, 2007)

Nessa perspectiva, em 2008, a empresa InvestTur, lança a pedra fundamental
deste empreendimento no município de Passo do Camaragibe, com 2 milhões de km² e
investimentos com cerca de US$ 170 milhões e a implantação de dois resorts de luxo
mais 164 residências de alto padrão, prevendo a criação de mais de 600 empregos
diretos e mais de 1.000 indiretos. Porém, até março de 2015, por motivos indefinidos, o
projeto não arrecadou investimentos suficientes para sua efetiva implementação.
No mapa 37, podemos ilustrar a lógica de ações propostas: realizadas e não
realizadas, em Alagoas. Como já ressaltado estas ações dependem dos fluxos turísticos
que

Pernambuco,

exerce

por

sua

proximidade,

efeitos

metropolizadores

/regionalizadores que são fixados a partir da infraestrutura e de suas particularidades
socioespaciais e culturais. Assim, Alagoas permanece no papel secundário no
desenvolvimento das atividades turísticas no contexto da região Nordeste do país.
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Mapa 37 - Investimentos Turísticos realizados em Alagoas (2004-2011)

Fonte: BNB,IBGE,2015.
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Também fora do PRODETUR/NE II, o estado de Sergipe passa por grandes
dificuldades de investimentos para expandir suas atividades turísticas entre os anos de
2005 - 2011, mas apresenta algumas ações estaduais que visam colocá-las como uma
das atividades econômicas com potencial de expansão e desenvolvimento.
Por ter um território pequeno, cerca de 22 mil km² e um litoral com cerca de
163 km, Sergipe tem uma “particularidade” quanto a visão turística, pois, ele possui
reservas consideráveis de petróleo e gás natural que foram descobertas ainda nos anos
1960. Estas reservas geram riquezas associadas à indústria, comércio e serviços. Por
isso, no “discurso governamental e da mídia” o turismo não é entendido como a
salvação da economia.
A sua localização torna-se estratégica, e ao mesmo tempo complexa, pela
proximidade com Recife/PE e Salvador/BA, o que estabelece uma certa “dependência”
de fluxos comerciais e até turísticos, principalmente da citada segunda metrópole
nordestina. Esta vizinhança e suas grandes reservas petrolíferas (foram descobertas
novas jazidas em 2011, 2012 e recentemente em 2015) colocam Sergipe como um
“alvo” preferencial de ações de planejamento governamental/regional e federal pela
presença da Petrobrás e outras empresas públicas e privadas. Portanto, o “turismo” é
inserido em uma lógica econômica relacionada ao desenvolvimento territorial
sustentável - agregado aos recursos naturais - tornando-se responsável pela inclusão
social, promoção e aumento da renda e criação de postos de trabalho. Uma ação
específica governamental de Sergipe absorveu a proposta de criação de “distritos
turísticos” para o fortalecimento dos fluxos turísticos. Nela a cidade de Aracaju tem um
papel especial na lógica socioespacial sergipana.
Uma série de ações governamentais administrativas são encampadas, como a
criação de inventários turísticos, captação de eventos regionais, nacionais e
internacionais; planos de marketing e propaganda; elaboração de projetos turísticos
prioritários e regionais; promoção e divulgação de “folders ambientais”, além da
consolidação de “planejamento estratégico turístico” de Sergipe.
Constata-se que o turismo é colocado em pauta, mas ao lado de outras
atividades tradicionais, sendo que tais infraestruturas urbanas são aproveitadas para
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diversas atividades econômicas, articulando assim, um planejamento governamental
organizado e integrado. Tais ações refletem o “sucesso industrial” de Sergipe no
Nordeste brasileiro, segundo a própria SUDENE (1987). Destas ações podemos
ressaltar um incremento na infraestrutura urbana, nos anos de 2004 a 2011, nos PPA’s
dos governos de João Alves Filho (extinto PFL, atual DEM, 2003-2006) e Marcelo
Déda (PT, 2007-2013, falecido no mesmo ano).
Mesmo sem considerar o turismo como a atividade mais importante, a gestão
estadual de Sergipe não o negligencia. Sugere uma série de ações governamentais em
consonância com o PRODETUR/NE II que são colocadas no PPA 2004-2007, 20082011 e relacionadas às outras ações governamentais de infraestrutura urbana e de
desenvolvimento, sempre buscando outros tipos de programas federais e/ou de
investimentos diversos.
Ano
2005-2007

2005-2007

2007

2007

2007

Projeto/ Obra Específica
Implantação

de

Cidade/Região

esgotamento

sanitário

Situação Atual

Barra

dos

Coqueiros/Aracaju

Implantação de abastecimento de
água
Sistema Integrado de Resíduos
Sólidos

Estância/São Cristóvão
Aracaju,

Realizado

Realizado

Nossa

Senhora do Socorro,

Parcialmente realizado

São Cristóvão

Conservação e Recuperação de
Parques e APAS

Aracaju/Estância

Parcialmente realizado

Patrimônio Histórico de móveis e

São Cristóvão, Aracaju,

imóveis

Laranjeiras

Realizado
Realizado

2007

Ampliação da SE- 100

2007

Ponte Rio Vaza-Barris

2007-2008

2008

2008

Ampliação

do

Pirambu,
Brejo Grande.

Aeroporto

Internacional Santa Maria –Aracaju
Construção

de

Pacatuba,

Portos

e

atracadouros
Implantação de Centros de Atenção

Realizado

Aracaju/Itaporanga

Realizado

Aracaju/SE

Realizado

Brejo

Grande,

Cristóvão,

São

Pirambu,

Parcialmente realizado

Barra dos Coqueiros
Litoral sergipano

Parcialmente realizado
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ao Turista
2008-2009
2008-2010

Implantação

de

Sinalização

Turísticas nas estradas e rodovias
Orla revitalizada – Aracaju

Litoral sergipano

Realizado

Aracaju

Realizado

Tabela 28 - Ações propostas de infraestrutura dos Planos Plurianuais de Sergipe (2004 - 2011)
Fonte: Governo do Estado de Sergipe, 2015.

Pela tabela 28, percebemos a importância dos investimentos realizados em
infraestrutura básica sistema público de água e saneamento básico), a construção de
rodovias e pontes, interligando vários municípios, notadamente os litorâneos, pela SE100, considerada a “principal via litorânea” do estado. O foco maior do planejamento
espacial é estendê-la para o norte em direção à Alagoas, que também possui a AL-101,
sua “via litorânea principal”.
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Mapa 38 - Investimentos Turísticos realizados em Sergipe (2002-2011)

Fonte:
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Quase todo o espaço litorâneo de Sergipe sofre os impactos das decisões
tomadas na gestão governamental, seja pela efetividade dos projetos ou pelos arranjos
formados por investimentos oriundos do PAC I e II, temática que iremos abordar mais à
frente, por ser de suma importância para a ampliação dos fluxos turísticos e de segundas
residências oriundas da Bahia para o estado. (SILVA; CARVALHO,2011).
Em síntese, percebemos que as ações governamentais estaduais nordestinas
alcançam várias esferas no que concerne aos projetos e a execução destes. Se em
Alagoas, os projetos, em sua maioria, não foram realizados, em Sergipe foram
plenamente realizados mesmo com sua exclusão nos PRODETUR/NE II.
O desempenho na execução de projetos deve-se também à capacidade
econômica de empréstimos e articulação econômica dos estados. No caso de Sergipe, os
seus recursos naturais e os investimentos recebidos da iniciativa privada como a
Petrobrás, e planos governamentais priorizando a indústria, facilitaram a consolidação
das ações para o turismo nas décadas seguintes.
Mas, nos estados nordestinos, os planos governamentais divergem tanto pela
lógica estadual como por sua articulação com as ações federais. Vemos, por exemplo, a
Paraíba, que também se insere na lógica turística do PRODETUR/NE II, porém desiste
de colocar as ações previstas no plano governamental estadual, com recursos financeiros
próprios. Mesmo assim, em agosto de 2004, o Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável do Polo Costa das Piscinas é previamente aprovado por seu
conselho. Em 27 de outubro de 2004 é aprovado pelo BNB e Ministério do Turismo o
PDITS do Polo Costa das Piscinas. O Polo fora constituído por doze municípios: nove
da área de abrangência do PRODETUR/PB I: Cabedelo, Conde, João Pessoa, Pitimbú,
Mataraca, Marcação, Baía da Traição, Rio Tinto e Lucena; adicionado de mais três
municípios: Santa Rita, Bayeux e Mamaguape. Do total de municípios deste Polo,
apenas Santa Rita, Bayeux e Mamaguape não são litorâneos.
Sousa (2011) e Moura (2008), ao discutirem as políticas públicas do turismo da
Paraíba, em especial em João Pessoa, tecem algumas questões quanto a sua exclusão
das políticas públicas. Apontam para uma incapacidade econômica do estado: “ações
políticas divergentes” causadas pelas mudanças de governo e “perda de prazos” para os
empréstimos.
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De acordo com o BNB (2010) o processo de contratação dos recursos
financeiros da segunda etapa do programa fora concluído em junho de 2006.
Não houve tempo hábil para regular as contas do estado e a Paraíba fica de
fora do PRODETUR/NE II. Como consequência o Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Polo Costa das
Piscinas não é implantado. (...). Evidencia-se que o que levou o Estado da
Paraíba a ficar de fora da segunda etapa do PRODETUR/NE foi a
descontinuidade administrativa, ou seja, a mudança de governo. Colocando o
PDITS do Polo Costa das Piscinas no contexto das sucessões administrativas,
o plano, como já exposto, começou a ser elaborado ainda durante a
implantação do PRODETUR/PB I, durante o segundo governo de José
Targino Maranhão (1999-2002) (...) O novo governo decide por refazer todo
plano, contudo não consegue a contratação dos empréstimos do BNB e BID
devido à falta de capacidade de endividamento do estado, consequentemente
a Paraíba fica de fora do PRODETUR/NE II. O interessante de todo esse
processo é que a descontinuidade contém tímidos elementos de continuidade.
Apesar de oposição, o novo governo sinalizou em dar continuidade ao
PRODETUR/NE, contudo não se apresentou disposto a seguir pari passu a
proposta deixada pelo governo anterior. Entretanto, não se pode considerar
tal atitude como positiva, pois a postura oposicionista prevaleceu, refletindo
na elaboração de um novo plano. (SOUSA, 2011, p. 93-95)

Com estes “impasses” de investimentos no turismo e suas fontes econômicas,
os planos governamentais modificam-se ante a relação de políticas “estaduais”. Como
na maioria dos estados nordestinos, as principais ações propostas nos PRODETUR/NE
II, também se apresentaram como as principais ações dos planos plurianuais e/ou
estratégicos dos governos estaduais.
Um dos “polos turísticos” mais conhecidos e planejados na Paraíba é o Polo
Turístico Cabo Branco, ao sul da cidade de João Pessoa, sua localização contraria a
tendência das outras áreas nordestinas, que se situam em áreas adjacentes às capitais
e/ou em municípios litorâneos mais longínquos no intuito de promover uma expansão
turística de seu litoral. Este plano é resquício do antigo Projeto Costa do Sol, de autoria
do arquiteto Luciano Agra, que inspirou no modelo turístico de Cancun no México. Na
época, para sua elaboração, Agra, Ivan Burity (então presidente da PBTUR - Empresa
Paraibana de Turismo) e diversos empresários da hotelaria paraibana fizeram uma visita
oficial ao México, onde buscaram informações e tecnologias para a elaboração e
implantação do projeto. (MOURA, A. K.C; GARCIA, L.G, 2009)
O projeto recebeu recursos do PRODETUR/NE I para a infraestrutura básica
(energia, água e esgoto), porém, outros aportes financeiros que deveriam vir do Poder
público e da iniciativa privada, não chegaram. Juntou-se a isto inúmeros problemas
ambientais, que acarretaram no embargado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
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de Recursos Naturais (IBAMA) em algumas áreas de conservação ambiental desde
1988, sendo liberado somente em 2009. (IBAMA, 2009)
A região reservada para a implementação do Polo Turístico Cabo Branco é
uma área de grande interesse econômico, privilegiada ecologicamente e de relevante
valor paisagístico. A área é formada por uma faixa da orla marítima no litoral sul da
cidade de João Pessoa e é composta por uma região de Mata Atlântica e ecossistemas a
ela associados (restinga, mangue, laguna e estuário), bem como falésias e praias. Duas
unidades de conservação estão incluídas na área do projeto: o Parque Estadual de
Jacarapé e o Parque Estadual do Aratu. (MOURA A. K.C; GARCIA, L.G, 2009)
Inicialmente, se planejou a construção de 18 hotéis, zonas comerciais com
shoppings centers, áreas de lazer e complexos esportivo-turísticos. Muitas críticas são
feitas a este plano, pois ao se situar no tecido urbano da cidade de João Pessoa, o
desmatamento da área foi intenso e inexiste uma relação socioespacial entre a área e a
cidade, pois a maioria dos habitantes não podem usufruir das possíveis melhorias como
a da infraestrutura (já realizada) e a planejada, se ocorrer o que está no planejamento
governamental do polo. (MOURA A. K.C; GARCIA, L.G, 2009).
Muitas ações turísticas são propostas durante os anos de 2003 a 2011 com a
meta de fomentar a fixação do turismo na Paraíba, prioritariamente em João Pessoa. Na
tabela 29 podemos destacar as ações primordiais quanto à infraestrutura, ao patrimônio
histórico, a criação de centros turísticos e de convenções. A seguir, observamos que
quase todas as ações propostas pelo PRODETUR/NE II foram implantadas, só que
posteriormente, com investimentos do PAC e principalmente do PRODETUR
NACIONAL a partir dos anos 2012.

Ano
2004

2004-2006

2006-2008

2008-2010

Projeto/ Obra Específica
Criação

do

Jardim

Botânico

Benjamin Maranhão
Recuperação ambiental do Polo
Turístico Cabo Branco
Sistema de Águas e Esgoto no
bairro de Bessa
Restauração do complexo “Antiga
Alfandega”

Cidade/Região

Situação Atual

João Pessoa

Realizado - 2009

João Pessoa

Embargado

João Pessoa

Realizado - 2009

João Pessoa

Realizado - 2012
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2008-2010

Revitalização do Centro Histórico
de João Pessoa
Recuperação

2008-2011

Ambiental

implantação

de

João Pessoa

Realizado - 2013

João Pessoa

Parcialmente realizado

João Pessoa

Realizado - 2011

João Pessoa

Realizado - 2013

João Pessoa

Realizado - 2013

e
novas

infraestruturas – Polo Branco
2008-2011
2008-2011

2010-2012

2011-2012

Centro Turístico de Timbaú
Antiga Fábrica de Gelo – Centro
Turístico
Centro de Convenções de João
Pessoa
Duplicação

do

acesso

Aeroporto Castro Pinto

do

Bayeux

Parcialmente realizado

Tabela 29 - Ações propostas pelos Planos Plurianuais de Paraíba (2003-2011)
Fonte: BNB, 2008; Paraíba (2012)

Em suma, o plano governamental turístico da Paraíba com seus recursos
próprios não consegue efetivar uma série de ações de infraestrutura, resultando em um
“período de exclusão dos grandes investimentos”, o que causa uma dependência direta
dos recursos financeiros do governo federal, já planejados desde a década de 1990,
como na criação do Plano de Costa das Piscinas, nos anos 2000.
Portanto, entender as ações turísticas do estado da Paraíba (bem como em
Alagoas e Sergipe) é compreender, concomitantemente, a influência das ações federais
em suas dimensões socioespaciais que priorizam a cidade de João Pessoa (mapa 39)
entretanto, as ações propostas no PRODETUR/NE II só serão efetivadas em outros
programas, após 2011-2012.
Outras ações de infraestrutura na Paraíba e na cidade de João Pessoa que foram
pensadas em prol de outras atividades econômicas, foram enfatizadas nas obras do
Programa de Aceleração Econômica (PAC) 1º e 2º fase, iniciada em 2007 a 2010 com o
valor de R$ 504 bilhões, e 2011 a 2014 com o valor de R$ 1,6 trilhão, respectivamente.
Constatamos que o planejamento governamental do turismo passa por
características metropolitanas e regionais, instituindo a construção de infraestrutura
urbana articulada à vários setores econômicos, privilegiando as áreas metropolitanas
com o propósito de edificar uma rede regional de fixos e fluxos, como já se pretendia
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nas ações do PRODETUR/NE II com a construção de “polos regionais” a partir de
cidades já consolidadas.
É neste horizonte, que com o PAC e Prodetur Nacional, dois importantes
programas de investimentos públicos relevantes nos últimos cinco anos se tornam
essenciais para a compreensão das “novas relações socioespaciais” dos casos abordados
com a rede hierárquica urbana e regional e com os fluxos e fixos turísticos diante da
emergente concorrência de lugares, estados, bem como no “amortecimento” de
investimentos públicos e regionais desiguais e (des) concentrados frente à uma lógica
espacial de desenvolvimento.
É a partir desta “análise de relações” entre o PAC e o PRODETUR
NACIONAL perante as unidades federativas nordestinas que investigaremos as novas
dinâmicas socioespaciais turísticas na atualidade, tema a ser explorado nos próximos
tópicos com mais profundidade.

Mapa 39 - Investimentos Turísticos Realizados na Paraíba (2004-2011)
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5.4. O PAC e a integração regional: dinâmicas urbanas em PB, AL e SE.

Em 28 de janeiro de 2007, no governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é
lançado um programa de ações predominantemente econômicas, planejadas para
acelerar o crescimento/desenvolvimento econômico do Brasil com recursos para a
construção/reforma/ampliação das infraestruturas básicas e/ou urbanas praticamente em
todos os estados e regiões brasileiras.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como foi chamado, destinava
cerca de R$ 2,1 trilhões para consolidar a infraestrutura no país, a partir das áreas
metropolitanas e a integração intrarregional e inter-regional com fluxos e fixos cada vez
mais intensos. Entre estas áreas metropolitanas e regiões, o Nordeste brasileiro é uma
das que se destacam. A liberação de valores da sua primeira fase é de cerca de R$ 500
bilhões para aplicação em obras de saneamento básico, habitação, transporte, energia,
recursos hídricos, construção de estradas, rodovias e aeroportos, etc. A segunda fase,
lançada ainda no mesmo governo, em 2010, previa recursos de até R$ 1,6 trilhão para os
setores mencionados.
Na região Nordeste, a primeira etapa do PAC, corresponde a 31,2% de todos os
investimentos, ou seja, quase R$ 157 bilhões em várias ações governamentais, divididas
em três eixos:
a) Infraestrutura logística, com construção/reforma e ampliação de aeroportos,
estradas, rodovias, portos, entre outros, priorizando-se a facilidade para o
escoamento de mercadorias e o deslocamento de pessoas na lógica intraregional como interregional;

b) Infraestrutura energética, com a ampliação de gasodutos, expansão e
produção de hidrocarbonetos (petróleo, gás natural, entre outros), além da
construção de hidrelétricas, linhas de transmissão energética, e outras ações
similares e relacionadas;
c) Infraestrutura social e urbana, com a melhoria das condições de vida da
população, através da acessibilidade a energia elétrica, construção e
ampliação do sistema de abastecimento de água e do esgotamento sanitário,
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urbanização e assentamento de famílias em zonas de risco e a construção de
conjuntos habitacionais;

A consolidação deste programa tem uma relevância para a integração do
planejamento governamental e sua articulação com os entes político-administrativos
(Governo Federal, estados e municípios), modificando várias cidades e metrópoles além de áreas metropolitanas - e principalmente, agregando várias ações
governamentais já colocadas em planos estaduais e municipais. De acordo com o
próprio relatório do PAC, seria promovido um plano estratégico de grandes proporções
com a iniciativa do Governo Federal ante a sua supremacia quanto à decisão das ações
planejadas.

Pela primeira vez em décadas, o país teria um plano estratégico capaz de
recuperar o planejamento, retomar investimentos em setores estruturantes,
fazer crescer o emprego e a renda, incentivar o investimento público e
privado e, principalmente, construir a infraestrutura necessária para sustentar
o crescimento do Brasil. Um plano que só teria êxito se houvesse forte
articulação no Governo Federal e fosse executado em parceria com estados,
municípios e com a iniciativa privada. (GABINETE DA PRESIDÊNCIA,
2010, p.2)

Examinando todo o processo de planejamento e implantação do PAC é
possível percebemos muitas incoerências. Mas temos aí a lógica do “desenvolvimento
desigual e combinado” perante os espaços regionais. Com a divisão de investimentos
por regiões e por estados - e também municípios - nota-se que há, em alguns deles, uma
lógica de superioridade no recebimento de recursos em seus espaços metropolitanos.
Em outras palavras, segue-se um padrão de destinação de maiores recursos para as
metrópoles que tem obras com maior integração regional e, por isso, uma infraestrutura
prévia já organizada.
Assim na tabela 30, observa-se que o Nordeste brasileiro, em específico os
casos delimitados em nosso estudo enfatizando a Paraíba, Alagoas e Sergipe, recebem
R$ 157 bilhões em investimentos. Os três estados mais ricos da região (Bahia,
Pernambuco e Ceará) captam juntos, propositadamente pela importância de suas
respectivas metrópoles Salvador, Recife e Fortaleza, os valores de R$ 96,2 bilhões,
totalizando 61,7% de todos os recursos regionais.

270
Estado

Logística¹

Energética¹

Social e Urbana¹

Total¹

Bahia

4.056.000

20.600.000

16.079.000

40.800.000

Pernambuco

8.760.000

13.090.000

11.740.000

33.600.000

Ceará

3.169.000

9.389.000

9.557.000

22.115.000

Maranhão

1.590.000

6.950.000

5.052.000

13.600.000

974.000

6.739.000

5.089.000

12.802.000

Paraíba

1.023.000

1.761.000

6.337.000

9.100.000

Sergipe

434.000

5.012.000

3.536.000

9.000.000

Alagoas

2.658.000

3.360.000

2.910.000

8.928.000

Piauí

2.682.000

1.179.000

2.829.000

6.700.000

25.346.000

68.080.000

63.129.000

156.555.000

Rio Gde. do Norte

TOTAL

¹ Em milhões de reais
Tabela 30 - Investimentos nos estados nordestinos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) - 1º fase 2007 a 2010 (R$)
Fonte: Gabinete da Presidência, 2015.

Por outro lado, podemos constatar que os estados selecionados: Paraíba, Sergipe
e Alagoas nas últimas posições de investimentos, recebem R$ 9,1 bilhões, R$ 9,0
bilhões e R$ 8,9 bilhões, respectivamente. Longe de esgotar o assunto, tampouco
discutir todas as possibilidades como os impactos deste programa perante as políticas
públicas governamentais do Nordeste brasileiro e no Brasil, buscaremos examinar a
importância da relação direta do turismo com estes investimentos.
Conforme explanado nos tópicos anteriores, o PRODETUR/NE II excluiu
alguns estados que não se adequaram ao perfil exigido, não apresentaram garantias de
crédito e possuíam excessos na burocratização para liberação dos empréstimos.
Presume-se que o planejamento governamental no âmbito federal se realiza de forma
difusa, porém integrada através de ações e programas, que associados as decisões
tomadas na esfera estadual, são fundamentais para à realização do que foi planejado.
O Turismo é considerado pelo PAC como uma atividade econômica estratégica
para o desenvolvimento do Nordeste. Sua principal meta é promover fluxos e fixos em
seus diversos espaços, prioritariamente os litorâneos e/ou metropolitanos, incentivar a
geração e crescimento de renda e emprego. Portanto, a infraestrutura urbana é o
principal diferencial para a consolidação de fluxos, como já declarava Santos (2005)
frente a valorização do solo e dos espaços.
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Neste contexto, iremos examinar as ações direcionadas e/ou articuladas na
atividade turística do PAC nos estados de Paraíba, Alagoas e Sergipe, que tiveram um
papel fundamental na dinâmica de captação de recursos federais em articulação com a
iniciativa privada e na própria lógica do planejamento governamental estadual/federal.
No PAC, os investimentos relacionados ao turismo se concentram
especialmente, na implantação de uma “infraestrutura de logística”, setor de
investimentos que iremos nos aprofundar como principal eixo de análise sobre este
programa.

Isto porque, as ações governamentais “beneficiaram diretamente” o

Turismo, tanto na esfera regional como na estadual.
Uma das principais ações do PAC para o turismo da região é a
reforma/ampliação da BR-101, uma rodovia federal que liga os municípios de
Touros/RN até São José do Norte/RS, em um percurso de quase 4.800 quilômetros,
percorrendo trechos próximos ao litoral, no intuito de integrar as três principais regiões
do país: Nordeste, Sudeste e Sul.
Chamada oficialmente de Rodovia Governador Mario Covas, ou simplesmente
Translitorânea, a estrada é resquício do planejamento governamental da época dos
militares na década de 1970, uma vez que seu primeiro trecho foi construído em 1971,
mas lançado oficialmente em 1973. Sua construção visava o desenvolvimento do
turismo na região e serviria de “modelo” para a implantação de rodovias de outros
gêneros, como a ligação direta entre Bahia e Rio de Janeiro. (DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, 2015)
No mapa 40, podemos observar os trechos da rodovia cortando os estados
brasileiros, ainda com algumas estruturas parciais não finalizadas. O PAC 1 investe
mais de R$ 4 bilhões somente no Nordeste na ampliação e reforma da BR-101.
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Mapa 40 -Trechos da BR-101 nos estados brasileiros
Fonte: www.dnit.gov.br

Feitos deste modo, os investimentos com a BR-101 atingem praticamente todos
os estados nordestinos que possuem trechos na rodovia. A Paraíba, Alagoas e Sergipe
centralizam cerca de R$ 1 bilhão (sendo no geral R$ 2,3 bilhões) facilitando o acesso
entre as localidades adjacentes e os demais (Bahia e Pernambuco) considerados os
maiores corredores industriais, portuários e financeiros, como detalha a tabela 31,
abaixo. (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO, 2015)
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Investimentos em

Estado

Ação Proposta

Bahia

Ampliação e Reforma da BR – 101

29,4

Rio Grande do Norte

Ampliação e Reforma da BR – 101

360,8

Pernambuco

Ampliação e Reforma da BR – 101

892,0

Paraíba

Ampliação e Reforma da BR-101

582,0

Paraíba

Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional
Presidente Castro Pinto (João Pessoa)

milhões R$

18,0

Alagoas

Ampliação e Reforma da BR-101

140,3

Sergipe

Ampliação e Reforma da BR-101

262,0

TOTAL

2.284,50

Tabela 31 - Investimentos relacionados ao turismo do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC) - 1º fase 2007 a 2010
Fonte: Gabinete da Presidência, 2015.

Deste modo, a BR-101 facilita o deslocamento entre Paraíba, Alagoas e
Sergipe com a duplicação em mais de 600 km, juntamente com os acessos para
Pernambuco e Bahia. Outros planos e projetos de ampliação da rodovia será
reformulada pelo PAC 2 e provavelmente pelo PAC 3 previstos até meados de 2018.
(Ver figuras 10 e 11)
Por outro lado, o PAC também investiu R$ 18 milhões na reforma e ampliação
do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, localizado no município de
Bayeux, à 11 quilômetros da capital estadual João Pessoa. Alguns valores do
PRODETUR/NE II que posteriormente foram colocadas no Tesouro Estadual, como o
PRODETUR NACIONAL facilitaram os acessos ao aeroporto, mas segundo
informações da própria SEPLAG/PB tais ações ainda não foram finalizadas,
prejudicando e inibindo maiores fluxos de usuários.
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Figuras 10 e 11 - Trechos da BR-101 nos estados da Paraíba e Sergipe
Fonte: www.estradas.com.br e www.seplag.se.gov.br, 2015.

Consequentemente, percebemos que as ações relacionadas ao planejamento
governamental com investimentos federais conseguem ampliar as possibilidades de
acesso de pessoas e escoamento de mercadorias já que a BR-101, por margear
praticamente todo o litoral oriental do Nordeste brasileiro, também se torna um “elo” de
ligação entre as maiores cidades do Nordeste brasileiro, que se localizam nesta faixa
territorial.
Mas por outro lado, novos investimentos estaduais, direcionados para outras
atividades econômicas que não conseguiram acompanhar o ritmo dos investimentos
federais na Paraíba, Alagoas e Sergipe prejudicaram uma maior e melhor integração
regional, seja pelo turismo, seja pelas atividades portuárias, que também receberam
significativas verbas do PAC.
Excetuando Sergipe que tem os investimentos voltados à petroquímica, a
Paraíba e Alagoas não conseguem atrair muitos recursos através do turismo e nem por
outras atividades econômicas da iniciativa privada. Pernambuco, Bahia e Ceará, por
suas posições de destaque na região, e uma base já mais estruturada, conseguem
consequentemente, ter dinâmicas industriais e comerciais mais intensas perante as
outras áreas metropolitanas da região (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, 2011).
Com o objetivo de provocar uma melhor gestão governamental sobre o espaço
nordestino, o governo federal prossegue, nos anos seguintes, com as políticas de
infraestrutura na segunda fase do PAC e terceira do PRODETUR, denominado de
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PRODETUR NACIONAL. Promovem-se assim, novos rumos para a economia
nordestina, no intuito de incrementar melhorias de acesso e novos empreendimentos.
Como nos mostra a tabela 31, os investimentos associados ao turismo
concentram-se na reforma e ampliação da BR-101 para criar uma “via litorânea”
secundária ou de acesso principal para os fluxos turísticos na região, ao mesmo tempo
em que funciona como principal caminho para às cidades e capitais nordestinas, como
Natal/RN, Recife/PE, Maceió/AL, Aracaju/SE e Salvador/BA, “ponto final” desta “rede
regional”.
Destarte, a infraestrutura urbana e regional apresenta-se como principais
formas espaciais para o crescimento/desenvolvimento econômico tanto em áreas já
consolidadas como aquelas de expansão econômica, considerada como os estados da
Paraíba, Alagoas e Sergipe, e as áreas urbanas mais organizadas relacionadas às
expansões metropolitanas, casos de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes; e na
Paraíba, o município de Campina Grande.
O que temos a partir de 2010 é a segunda fase do PAC, ou o PAC 2 que no
governo da Presidente Dilma Rousseff, prossegue em suas ações com as lógicas e
decisões estabelecidas no PAC 1. A implementação desta “infraestrutura” que eleva a
competitividade do país em suas “particularidades regionais” (ou seja, as atividades
econômicas que já se concentram em cada uma delas aliadas às que estão em franca
expansão, considerando-se, é claro, o Turismo), recebe mais de R$ 1,4 trilhão. Porém
uma grande parte dos projetos estão atrasados ou nem sequer saíram do papel.

Mapa 41 - Principais Investimentos do Turismo no PAC 1 nos estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe (2007-2010)
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Fonte: BNB / IBGE,2015
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O que podemos colocar entre as políticas governamentais diretas e/ou indiretas
do turismo é que as primeiras, recebem ações e projetos relacionados à uma
infraestrutura local, específica, intrarregional dos estados, respeitando-se uma escala de
poder político-econômico-administrativa de “planejarem” de fato, os espaços que os
pertencem; e por outro lado, as segundas são ações e projetos relacionados à um plano
estratégico nacional que pertence à um tipo de “planejamento espacial descentralizado,
articulado e integrado” ao Poder central.

O planejamento e políticas públicas são, sem dúvida, ferramentas estratégicas
na atuação estatal (...). A ação estatal organizada, com vistas à obtenção de
resultados específicos, denomina-se políticas públicas. É através deste
conjunto de diretrizes e ações coordenadas que um Estado se torna capaz de
conduzir uma nação, induzindo os diversos atores sociais à consolidação de
uma estratégica de desenvolvimento. Nesse sentido, políticas públicas são
veículos pelos quais os objetivos específicos de um país são perseguidos. O
planejamento, por sua vez, deveria diagnosticar e organizar as prioridades
estratégicas proporcionando interação entre as mesmas, atribuindo
responsabilidades e definindo meios para a execução das políticas que aí
emanam. (MACEDO, 2011, p24)

Notamos que o papel das diversas políticas em sua articulação e integração,
motivam um “planejamento governamental [diga-se de passagem, espacial]” que
consiga trazer uma análise mais ampla sobre a produção espacial dos seus entes
federativos. Procuramos, a partir destes apontamentos socioespaciais a compreensão
deste “planejamento regional” pelo viés turístico que vai além das políticas específicas
da atividade e se integra à uma lógica urbana-metropolitana e a outras atividades de
grandes impactos econômicos.
A ideia de “polo de crescimento” e/ou de “polos de desenvolvimento” tão
discutidas nos anos 1950 pela Geografia e seu contexto de Planejamento, continua ainda
nas ações governamentais da segunda década do século XXI. Talvez as mudanças sejam
baseadas nas formas deste “desenvolvimento-crescimento” que vão além de “meras”
regiões escolhidas.
Hirschman (1977) em seu clássico texto Transmissão Inter-Regional do
Crescimento econômico produz interessantes discussões sobre essa “interação” das
ações governamentais que podemos interligar à nossa questão abordada pela lógica
metropolitana-regional do Nordeste brasileiro. Se por um lado, tínhamos uma noção de
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“polos de crescimento” de formas dicotômicas, hoje percebemos uma integração
variada de intensidades de relações socioespaciais em seus mais variados “polos de
desenvolvimento”.
Ainda segundo o autor, o capitalismo segue sua lógica de crescimento
econômico através destes “polos” com seu transbordamento, (temos aqui, a lógica da
cidade, metrópole, região, entre outros conceitos) como bem cita Lefevbre (1972)
perante a implosão-explosão da cidade. Já que o “urbano” segundo este autor, é uma
forma social que se firma na sociedade como um “todo”.
Refletindo melhor, o que podemos colocar é que as diversas políticas
governamentais se interligam à lógica urbana e regional de desenvolvimento, em formas
integradas sem que tenham relações socioespaciais diretas e/ou indiretas. Em outras
palavras, compreender o turismo na região Nordeste é ao mesmo tempo, desvendar os
processos de metropolização, regionalização e urbanização nas cidades já consolidadas
e naquelas que serão integradas às atividades turísticas. Assim, torna-se mais complexa
a análise geográfica sobre os processos e os fenômenos espaciais.
No que confere às análises de investimentos do PAC 1, percebemos que os
estados mais estruturados possuem maiores investimentos, sendo que as demais ações
estão mais direcionadas às “intervenções pontuais” ou voltadas à integração regional, no
caso do Nordeste, a reforma e ampliação da BR-101 por sua importância regional.
Citamos novamente Hirschman (1977) que delineia três padrões principais de
distribuição e crescimento econômico/espacial: a) dispersão, b) concentração em áreas
de crescimento espontâneo, e, c) tentativas de interligação com outras áreas menos
desenvolvidas. Importante lembrar que os três padrões na atualidade podem acontecer
simultaneamente, motivados pelas políticas governamentais federais e estaduais,
especialmente.
O que evidenciamos pela análise das políticas governamentais é que se
tínhamos um “planejamento linear” e preponderante de apenas uma esfera
governamental nas décadas anteriores, temos agora, uma articulação de ações voltadas à
um “planejamento nacional” com investimentos de diversas escalas e fontes, seja pelo
Poder Público, seja pela iniciativa privada.
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A segunda fase do PAC é criada em 2011 juntamente com o PRODETUR
NACIONAL (a partir de 2012, será discutida no próximo tópico) tornam-se as
principais políticas governamentais do turismo e da infraestrutura urbana dos últimos
anos, articulando com outras atividades econômicas, construindo então, um
“planejamento regional” a partir desta rede hierárquica urbana e regional que é
modificada e ampliada nas últimas décadas, manifestada pelo crescimento econômico
brasileiro.
Temos no PAC 2, os investimentos que chegam à R$ 960 bilhões durante o
período de 2011-2014, e uma previsão de até R$ 640 bilhões para os anos seguintes.
Delimita-se, uma série de ações governamentais que refletem a lógica do “planejamento
governamental/espacial” do Governo Federal que direciona investimentos às
necessidades urbanas/metropolitanas.
O PAC 2, em sua configuração administrativa é diferente do PAC 1, porque
possui seis eixos de investimentos: Transportes, Energia, Cidade Melhor, Comunidade
Cidadã, Minha Casa Minha Vida e Água e Luz Para Todos. Verificamos mudanças
consideráveis nestes eixos, na relevância e tipologia destes. Se a prioridade inicial era a
infraestrutura básica e urbana, os últimos 3 eixos se voltam para uma infraestrutura
direcionada ao cotidiano da sociedade, à vivência pessoal como a habitação, luz, água
para os cidadãos. Estes seis eixos se caracterizam como:
a)

Transportes: Tem como prioridade os investimentos em ferrovias e

rodovias do país, otimizando o escoamento da produção brasileira e garantindo
a segurança dos usuários. Faz parte também deste eixo projetos de portos,
hidrovias, aeroportos e equipamentos para estradas vicinais;

b)

Energia: Investimentos para assegurar o suprimento de energia elétrica no

país a partir de uma matriz energética baseada em fontes renováveis e limpas.
Promover também a exploração das novas jazidas de petróleo e gás natural
descobertas na camada do pré-sal na costa brasileira e a construção de
refinarias para ampliar e melhorar a produção de derivados do petróleo no país.
Tem como áreas prioritárias a geração e a transmissão de energia elétrica,
petróleo e gás natural, marinha mercante, combustíveis renováveis, eficiência
energética e pesquisa mineral.
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c)

Cidade Melhor: Ações de infraestrutura social e urbana, com o objetivo de

enfrentar os principais desafios das grandes cidades brasileiras. Faz parte desse
eixo ações em Saneamento, Prevenção em Áreas de Risco, Mobilidade Urbana
e Pavimentação.

d)

Comunidade Cidadã: Serviços sociais e urbanos nas grandes cidades

brasileiras, com ações de ampliação na cobertura de serviços comunitários nas
áreas de saúde, educação e cultura. Nesse eixo estão as Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs), as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Creches e PréEscolas, Quadras Esportivas nas Escolas e Praças dos Esportes e da Cultura.
e)

Minha Casa, Minha Vida: Tem como meta reduzir o déficit habitacional

brasileiro, um dos problemas mais crônicos do país. A meta do programa, que
entra agora em sua segunda fase (2011-2014), é construir dois milhões de
unidades habitacionais, das quais 60% voltadas para famílias de baixa renda.
f)

Água e luz para todos: Investimentos para a universalização do acesso à

água e energia elétrica no país. Pertencem a esse eixo as ações Luz para Todos,
Água em Áreas Urbanas e Recursos Hídricos.
Ao analisarmos as características e finalidades dos eixos governamentais dos
investimentos do PAC 2, observarmos que apenas o eixo de transportes se integra ao
turismo no Nordeste brasileiro. Os outros eixos buscam, principalmente, suprir as
necessidades básicas das cidades, procurando uma melhoria dos serviços para a
população.
Dos R$ 960 bilhões propostos para PAC 2, temos quase R$ 200 bilhões de
investimentos para o Nordeste brasileiro, somando 20,9% do total (contra 31,2% do
PAC 1) com gastos concentrados no âmbito da Energia (43% do total), Minha Casa
Minha Vida (29,8% do total). Além disto, verificamos a diminuição considerável da
parcela da região e o alargamento do contraste entre os estados, onde apenas os três
mais desenvolvidos (Bahia, Pernambuco, Bahia) conquistaram 66,55% de todos os
recursos do PAC (contra 61,7% do PAC 1) com R$ 133,11 bilhões.

281

A tabela 32 nos mostra a dimensão destes investimentos que impactam o
Nordeste brasileiro em todas as suas esferas sociais, produzindo de certa forma, o
acesso dos municípios/estados às políticas governamentais de crescimento e
desenvolvimento

econômico

voltadas

à

articulação

da

infraestrutura

nacional/regional/estadual.
MC/MV

Ag/Luz

771,92

16,846

4,099

46.651

2.360

471.07

8.091

4.202

64.000

5.468

2.915

470.85

8.979

2.902

22.461

2.606

3.521

279.65

480.67

6.990

1.067

14.946

Rio Gde. do Norte

1.693

12.916

1.056

159.82

4.542

893.55

21.262

Paraíba

636.85

188.56

394.79

246.23

3.688

1.254

6.408

Sergipe

767.54

4.100

182.81

101.45

4.067

526.35

9.745

Alagoas

1.533

739.43

272.43

179.23

3.710

1.753

8.188

Piauí

1.037

313.18

398.20

258.66

2.720

1.565

6.293

24,1

85,96

10,85

3,14

59,63

18,26

200.00

Estado

Transp¹

Energia¹

Cidade ¹

Bahia

7.614

16.324

2.994

Pernambuco

6.487

42.388

Ceará

1.725

Maranhão

TOTAL

Com.
Cidadã

Total¹

¹ Em milhões de reais
MC/MV = Minha Casa Minha Vida
Transp. = Transportes
Ag/Luz = Água e Luz para Todos.
Tabela 32 - Investimentos nos estados nordestinos do Programa de Aceleração do Crescimento
PAC - 2º fase (2011 - 2014)
Fonte: Gabinete da Presidência, 2015

Atentamos para os dados na tabela 32, que os estados elencados (Paraíba,
Sergipe, Alagoas) apresentam os menores índices juntos ao Piauí, com apenas 3,2%,
4,87%, 4,09%, respectivamente dos recursos totais. Mesmo com direcionamentos de
investimentos em outras esferas administrativas, nota-se a redução de investimentos
nestas unidades, promovendo uma “segunda escala” de investimentos para os estados da
região.
No que tange ao turismo, percebemos então que mesmo com estas mudanças de
investimentos, a atividade econômica ainda recebe verbas diretas e indiretas para seu
desenvolvimento, ficando restrito ao setor de Transporte a ampliação, reforma e
consolidação de aeroportos e vias rodoviárias, no qual se destaca obviamente a
“integração regional” com a BR-101.

282

Na tabela 33 destacamos estes investimentos direcionados ao turismo. São
investidos cerca de R$ 1,7 bilhão na duplicação da BR-101, favorecendo a integração
regional entre Paraíba, Alagoas e Sergipe; nestes últimos centralizam-se 99% de todos
os recursos para a estrada, em razão da integração com outras rodovias federais e as
conexões entre Pernambuco/Alagoas e Sergipe/Bahia.
Investimentos em

Estado

Ação Proposta

Paraíba

Duplicação da BR - 101

26,93

Alagoas

Duplicação da BR - 101

1.145,21

Sergipe

Reforma e ampliação do Aeroporto Santa Maria –
Aracaju/SE

Sergipe

Duplicação da BR - 101 e obras complementares

TOTAL

milhões R$

40,00
573,03
1.785,17

Tabela 33 - Investimentos relacionados ao turismo do Programa de Aceleração do Crescimento
PAC 1º fase (2011 - 2014)
Fonte: Gabinete da Presidência, 2015.

Deste modo, o aporte financeiro aplicado na BR-101 no Nordeste brasileiro
ultrapassa o período, uma vez que foi idealizada no planejamento governamental dos
militares da década de 1970 até chegar à atual configuração voltada aos fluxos
turísticos. Com a ampliação da estrutura de base da região nordestina, especialmente,
nos espaços litorâneos e a rede hierárquica regional, esta “via” torna-se estratégica tanto
no âmbito de trânsito de mercadorias e pessoas, como na facilidade de deslocamento
entre os estados e dentro da própria região.
Nas figuras 12 e 13, podemos perceber as obras do PAC 2, a duplicação da BR
101 entre as divisas de Alagoas e Sergipe; a reforma e ampliação da pista do Aeroporto
de Santa Maria de Aracaju (SE), que com a primeira reforma do PRODETUR/NE
ampliou sua capacidade que era de 1,3 milhão para quase 4 milhões de passageiros/ano.
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Figuras 12 e 13 - Reforma e ampliação da BR-101
Fonte: www.pac.gov.br

De fato, com as ações governamentais nos estados do Nordeste realiza-se os
objetivos do PAC 2 ante à integração regional e na captação de recursos privados,
eliminando

pontos

de

estrangulamento

de

fluxos

rodoviários,

promovendo

teoricamente, acessos às áreas menos desenvolvidas.
Mas apesar dos objetivos direcionados à integração regional no qual o turismo
se insere como uma atividade econômica que recebe recursos diretos e/indiretos
associados a infraestrutura básica; a Paraíba, Alagoas e Sergipe não conseguem ter
tantos recursos do PAC, pois as ações governamentais realizadas colocam a “área
delimitada” como anexos às metrópoles nordestinas (Recife/PE e Salvador/BA).
Portanto, o PAC e suas duas fases entram nas ações do “planejamento turístico
do Nordeste brasileiro” de uma forma parcial e coadjuvante, beneficiando o reforço dos
papeis regional e estadual. Com a construção da BR-101 amplia-se a integração dos
fluxos turísticos regionais direcionados às grandes cidades (as metrópoles) quanto à
concentração das decisões e da infraestrutura turística frente as demais áreas.
No mapa 42, destaca-se o novo direcionamento de recursos desta importante
rodovia que se inicia no RN e PB. Na segunda fase (2011-2014 ainda em andamento),
ao estado da Paraíba, provisiona-se menos recursos (R$ 27 milhões); enquanto Alagoas
e Sergipe ficam com quase todos os recursos regionais, que são aplicados no acesso
rodoviário entre eles. Acrescenta-se a este montante, recursos financeiros para a
ampliação e duplicação da BR-101 na Bahia, “completando” o ciclo de recursos do
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Governo Federal na rodovia. Entretanto, até março de 2015, tais ações ainda estavam
em andamento na etapa de licitações e análise dos projetos específicos.
A realização deste plano governamental direcionado à acessibilidade das vias
turísticos em quase toda a região nordestina é seguida por outros investimentos públicos
de origem estadual/regional. Exemplo disto é visto no Ceará que, segundo Araújo
(2012) propõe por um lado uma “polarização do turismo” com os estados do Piauí e
Maranhão, e pelo outro, sugere “completar” o eixo da BR-101 localizado no Rio Grande
do Norte, mas que se inicia no município de Touros/RN. Em suma, o que vemos então é
um “plano governamental” turístico articulado entre os governos estaduais e o Poder
Central perante a uma série de ações que promovem modificações extremamente
expressivas na produção espacial/regional, cujas consequências podem somente se
efetivar

diante

de

um

inovador

processo

de

articulação

socioespacial.

Mapa 42 - Principais Investimento no Turismo do PAC 2 nos estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe (2011-2014)
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Fonte: BNB/IBGE,2015.
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5.5. O PRODETUR NACIONAL: a volta dos investimentos federais
O PRODETUR NACIONAL se apresenta como a terceira fase do maior
programa de desenvolvimento turístico do Brasil, que busca essencialmente a
organização pública do crescimento turístico através do planejamento governamental
privilegiando as regiões turísticas (as regiões de grande planejamento nacional como
Nordeste, Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e os “polos turísticos” que foram
formados a partir do planejamento estadual que discutimos nos tópicos anteriores).
A partir deste planejamento das “áreas turísticas” é que são propostas
intervenções públicas a serem implantadas de forma que o Turismo consiga constituir
uma verdadeira alternativa econômica geradora de emprego e renda principalmente para
a população local. Os investimentos do PRODETUR antes geridos pelo BNB passam a
ser administrados diretamente pelo Ministério do Turismo (MTUR) juntamente com
recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Cooperação Andina
de Fomento (CAF).
Instituído em 2009, os recursos são estimados em cerca de US$ 2 bilhões - em
março de 2015 estes valores são atualizados para R$ 6,2 bilhões; destes cerca de US$ 1
bilhão originam-se do BID, US$ 600 milhões do CAF e US$ 400 milhões diretamente
do Ministério do Turismo. Desta forma, temos aqui uma “mudança significativa”
quanto à questão “financeira”: se em fases anteriores, era exigido uma “contrapartida”
dos estados e municípios, o Governo Federal retira essa cláusula, facilitando o acesso às
unidades federativas que não possuem tantos recursos. (MINISTÉRIO DO
TURISMO,2011)
Esse programa dá continuidade ao processo de desenvolvimento do Setor do
Turismo para várias localidades brasileiras, iniciado pelos PRODETUR/NE I e
PRODETUR NORDESTE II, PRODETUR SUL57, PROECOTUR e PRODETUR JK,
57

Prodetur Sul, Proecotur e Prodetur JK são modalidades do PRODETUR em nível nacional privilegiando certas
áreas como certas atividades econômicas. O primeiro é restritamente na região Sul, que já investiu cerca de R$ 1
bilhão desde 2002, enquanto o segundo: “O governo federal através do Turismo Verde, vem promovendo o
ecoturismo na Amazônia brasileira como alternativa econômica para o desenvolvimento sustentável da região. O
Turismo Verde é um dos programas prioritários do Governo Federal inserido no Avança Brasil. Abarca o Programa
de Desenvolvimento de Ecoturismo da Amazônia Legal - PROECOTUR e amplia a previsão de recursos e ações na
mesma direção” (MMA,2015); e o terceiro é restrito estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito
Santo, Goiás e Distrito Federal. Nos programas do Nordeste e do Sul os financiamentos são do BID, mas no caso do
Prodetur JK está sendo analisada a possibilidade de contar com investimentos do Banco Mundial, que já fez o repasse
de US$ 500 mil para desenvolver estudos preliminares e a concepção do programa.
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expandindo-se para todos os estados. Contempla o desenvolvimento da capacidade de
gestão, além da melhoria da infraestrutura, objetivando compatibilizar a disponibilidade
de serviços públicos com o crescimento do turismo, nas áreas de intervenção,
preocupando-se com a implantação de processos que busquem o desenvolvimento do
turismo em bases sustentáveis (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013). Com referência à
lógica de componentes de investimentos, o PRODETUR NACIONAL procura enxugar
a série de divisões, compartimentando as várias ações em cinco grandes grupos.
Segundo o MINISTÉRIO DO TURISMO (2010), o PRODETUR estrutura-se,
diferentemente das outras fases, criando novos tipos de componentes:
a) Estratégia de produto turístico - inclui urbanização de espaços;
capacitação

empresarial/profissional;

estudos

de

viabilidade

técnica;

construção de equipamentos turísticos.
b) Estratégia de comercialização - abrange planos de marketing; ações
inovadoras de promoção e comercialização, que constituem um dos
componentes mais inovadores do Prodetur Nacional.
c) Fortalecimento institucional - engloba investimentos direcionados às
gestões municipal e estadual, à elaboração de planos e a projetos e sistemas que
favoreçam a atividade turística.
d) Infraestrutura e serviços - trata de recursos tradicionais, como saneamento
básico; transporte (vias rodoviárias e urbanas); sinalização turística;
construção/melhoria de terminais de passageiros.
e) Gestão ambiental - refere-se aos recursos para proteção e recuperação de
patrimônio histórico e ambiental, e também aos planos e projetos que
envolvem a gestão ambiental.
Temos além desta questão dos eixos de investimentos, o conceito norteador de
sustentabilidade ambiental e suas viabilidades técnicas-ambientais das ações
governamentais que se tornam prioridades nos aspectos dos documentos de
empréstimos, sendo que as áreas de proteção ambiental passam a ser áreas fundamentais
para o planejamento governamental em sua totalidade.
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Se os estados eram os únicos agentes a receberem investimentos do
PRODETUR/NE I e II, o PRODETUR NACIONAL modificam-se as diretrizes de
empréstimos com novos PDIT’s de âmbito municipal que se apresentam como o
principal “instrumento” de planificação governamental perante uma área específica que
receberá os recursos públicos, pois, a partir desta fase, além dos estados, as capitais e
municípios com mais de 1 milhão de habitantes, também passam a ter a condição
pleitear os recursos do programa.
Nesta lógica de plano governamental, temos como observa Araújo (2012), a
consolidação de um tipo de planejamento espacial desigual e/ou articulado em que se
colocam as grandes cidades e metrópoles, como os principais polos de desenvolvimento
regional e ao mesmo tempo, como importantes destinos turísticos da região.
Apesar da “descentralização político-administrativa”, os investimentos do
PRODETUR NACIONAL não afetam diretamente a desconcentração de recursos,
tornando-se assim, um planejamento governamental direcionado as áreas turísticas já
formadas e/ou em franco desenvolvimento. Neste quesito, apenas algumas capitais
estaduais entram na condição de “municipal” dos recursos, colocando-se dependente do
planejamento estadual.
A tabela 34 mostramos as cinco cidades do Nordeste que poderiam receber
recursos diretos do PRODETUR NACIONAL mediante PDIT’s, sem intervenção dos
estados, podendo assim, alçar maior “visibilidade” para novos recursos e independência
na esfera municipal.
Estado

Município

População¹

Apresentou
PIDTS ?³

Bahia

Salvador

2.675.000

Sim

Ceará

Fortaleza

2.452.000

Sim

Pernambuco

Recife

1.537.000

Não

Maranhão

São Luís

1.015.000

Não

Maceió

Alagoas

1.005.000²

Não

¹ População de 2010
²População estimada pelo IBGE, no ano de 2014
³Situação em outubro/2015

Tabela 34 - Cidades do Nordeste aptas para recursos do PRODETUR NACIONAL
Fonte: IBGE,2010.
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Percebemos então, que mesmo os municípios com o poder de decisões frente às
políticas governamentais do turismo, apenas duas cidades possuem planos individuais:
Salvador(BA), Fortaleza(CE), com US$ 50 e US$ 100 milhões de investimentos
respectivamente, auxiliadas também pelo contexto da Copa do Mundo de 2014, porque
estas cidades foram escolhidas como sub-sedes para o evento, o que favoreceu a
visibilidade do marketing e ampliou os privilégios na captação de recursos, e
consequentemente nos fluxos turísticos resultantes.
Mantém-se a centralização das decisões dos investimentos no âmbito estadual,
fortalecendo principalmente este planejamento governamental estadual relacionado ao
federal. Referindo-nos à concentração destes investimentos nesta esfera governamental,
temos o fortalecimento dos estados mais desenvolvidos repetindo o cenário criado nas
fases anteriores do PRODETUR/NE, porém, desta vez todos recebem recursos nesta
etapa do programa turístico.
Os investimentos do PRODETUR NACIONAL no Nordeste brasileiro até
março/2015 deveriam ser na ordem US$ 1,07 bilhão dos quais predominam quase 65%
de todos os recursos do programa, estimado inicialmente em US$ 1,0 bilhão e
posteriormente em US$ 1,7 bilhão. Conserva-se a prioridade de investimentos turísticos
em todos os estados nordestinos, mesmo prevalecendo a lógica de desenvolvimento
socioespacial desigual e articulado.
O Ceará recebe US$ 350 milhões (US$ 250 milhões através do Ceará e US$ 100
milhões através de Fortaleza); em segundo lugar aparece o Rio Grande do Norte com
US$ 150 milhões e em terceiro, a Bahia com US$ 135 milhões (US$ 85 milhões através
do estado e outros US$ 50 milhões com Salvador); no quarto lugar, encontramos
Pernambuco com US$ 125 milhões. Resumindo, apenas nestas quatro unidades
concentram-se 71 % de todos os recursos financeiros do Prodetur Nacional no Nordeste
brasileiro. (Ver mapa 43)
Apesar de tal centralização de investimentos, outras unidades federativas
consideradas menos desenvolvidas também se destacam, como Sergipe com US$ 100
milhões, seguidos de Alagoas com US$ 75 milhões, Piauí com US$ 50 milhões,
Maranhão com US$ 40 milhões, e em último lugar, a Paraíba com US$ 38 milhões. As
iniciativas do Prodetur Nacional tentam inserir todos os estados neste circuito turístico
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regional e estadual que se firma, apesar de toda a concorrência de lugares que existe na
região.
Retrata-se a relação direta dos investimentos do Prodetur Nacional com os
estados que possuem sub-sedes da Copa do Mundo de 2014, e com isto, percebe-se a
supremacia do Ceará e da cidade de Fortaleza, assim como Pernambuco, Bahia e Rio
Grande do Norte, mas também dos “pequenos estados” que priorizaram o turismo como
atividade econômica no planejamento governamental estadual. Os investimentos do
Prodetur Nacional acompanham a lógica de ações ligadas aos projetos governamentais
estaduais e sua eficácia na realização e articulação no setor turístico. Destacam-se
quatro planos estaduais: o do Ceará, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Este primeiro grupo forma o topo da “hierarquia” em investimentos, mas uma
segunda escala também se constitui em uma “rede urbana e regional” do Nordeste, onde
Paraíba, Sergipe e Alagoas (por sua proximidade às metrópoles nordestinas: Recife (PE)
e Salvador (BA) se posicionam como “espaços turísticos” em expansão e/ou
relacionados aos grandes fluxos metropolitano-regionais.
Só neste cenário que podemos compreender a produção espacial-turística no
Nordeste brasileiro: a partir das desigualdades socioespaciais causadas pelas (re)
concentrações e (re) desconcentrações de investimentos, serviços e fluxos urbanometropolitanos e regionais no que adiciona à articulação das ações e planos
governamentais realizados no Nordeste do Brasil.
O mapa 43 nos mostra os investimentos realizados nos estados e cidades do
Nordeste brasileiro no Prodetur Nacional onde podemos visualizar a distribuição destes
recursos e localização, balizado pela relação com o papel de cada “área turística” na
lógica metropolitana e regional nordestina.

Mapa 43 - Investimentos por estados e Cidades do Prodetur Nacional* no Nordeste brasileiro
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Fonte: MTUR,2015.
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De acordo com o mapa 43, podemos notar a distribuição de recursos federais do
PRODETUR NACIONAL a todos os estados brasileiros. É possível observar que existe uma
disparidade entre estes, pois há uma concentração de recursos nos mais desenvolvidos e nas
áreas que conseguem ter uma articulação turística maior e/ou uni-las às outras atividades
econômicas, como são os casos do Rio Grande do Norte e Sergipe.
Destarte, empreendermos que há três importantes “áreas turísticas” ou como
podemos dizer “microrregiões turísticas” no Nordeste brasileiro: inicialmente, temos a área
mais antiga, o entorno da cidade de Salvador (BA); em segundo lugar temos a área intitulada
“litoral oriental” formada pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe, estes
últimos “sofrem” interferência direta e/ou indireta da Bahia e, finalizando, a área mais
recente, que se constitui pela hegemonia do Ceará ligado ao Rio Grande do Norte, que com
investimentos federais e/ou estaduais tentam promover uma nova conjuntura econômica
turística inserindo o Meio-Norte. (ARAÚJO, 2013)
Se tais áreas turísticas englobam muitos “polos turísticos” como destinos relevantes
em cada estado e município, o turismo consegue ter um papel de desenvolvimento para
formar novas “redes hierárquicas espaciais” de ordem regional e/ou nacional a partir desta
articulação socioespacial resultante dos investimentos públicos privados e das heranças
espaciais e particularidades espaciais de cada área selecionada.
Com esta reflexão procuramos compreender o papel do PRODETUR NACIONAL nas
resoluções adotadas pela Paraíba, Alagoas e Sergipe para construir sua articulação
socioespacial intraestadual e interestadual e também descobrir qual o papel que eles
desempenham na rede hierárquica urbana e regional do NE. Em resumo: que os efeitos
metropolizadores e/ou regionais a partir das políticas governamentais estão relacionadas ao
turismo.
Como já discutimos anteriormente, os estados citados foram excluídos do
PRODETUR/NE II, mas são inseridos no PRODETUR NACIONAL com vários
investimentos relacionados àqueles que não foram efetivados no PRODETUR/NE II através
do Tesouro Estadual de cada governo. Vislumbra-se então, uma nova “conjuntura turística” a
se formar nestas localidades. Paraíba, Alagoas e Sergipe entram, nesta etapa, com ações e
planos atrasados e a inserção no PRODETUR NACIONAL torna-se uma verdadeira “luta
política” entre os governos estaduais para criar um “imaginário político e turístico”. Jornais de
circulação local mostram essa “comemoração” dos governos estaduais ao serem
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contemplados com verbas do PRODETUR NACIONAL colocando em xeque algumas
questões discutidas no PRODETUR/NE II pela falta de articulação política dos planos
governamentais. Neste contexto, os recursos deste programa, tornam-se essenciais para os
planos governamentais estaduais, na concorrência de lugares/estados na própria região do
Nordeste do país.
Recursos da ordem de US$ 38 milhões, sendo US$ 23 milhões do BID (Banco
Interamericano de Desenvolvimento) e US$ 15 milhões do Governo do Estado,
como contrapartida de recursos, garantirão a realização de obras importantes para o
desenvolvimento da Paraíba e, principalmente, do Turismo. Para tanto, uma missão
de técnicos do Banco Mundial virá à Paraíba, ainda no mês de março, com o
objetivo de inspecionar o processo de implantação da primeira fase do Prodetur
Nacional Paraíba. Todas as obras deverão ser executadas em cinco anos. Durante a
reunião, o secretário da SETDE ouviu explanação do coordenador da Unidade
Paraíba, em exercício, Leucio Barbosa, que disse ser o objetivo geral do Prodetur
contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, melhorando a qualidade de
vida da população, em 45 municípios do Brejo, Litoral e Agreste. (Disponível em:
http://www.paraibaemnoticia.com/? p=10143, acessado em 18 de março de 2015)
O Prodetur Nacional irá contemplar tanto a área de infraestrutura, como as áreas de
gestão, fortalecimento institucional, promoção dos destinos e comercialização. De
acordo com o ministro, além do empenho para conseguir a viabilização desses
recursos, ele se dispôs a se reunir em setembro com a equipe do governo de Alagoas
e a bancada federal do Estado, a fim discutir ações para emendas parlamentares em
prol do turismo. "Esse é um momento muito especial para Alagoas, em que se
firmou mais essa união em prol do turismo, tornando o destino Alagoas um produto
mais competitivo no mercado nacional e internacional", afirmou Virgínio Loureiro.
O secretário ainda lembrou os avanços da captação de turistas para Alagoas, que
teve uma média de ocupação nesta temporada de julho de 70% (Disponível em:
http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=157367&e=6 acessado em 18 de março
de 2015)
(...) O secretário estadual do Turismo, José Roberto de Lima, afirma que o turismo
em Sergipe vem crescendo muito, sendo que hoje o setor é o terceiro maior gerador
de empregos no Estado. Sergipe recebe hoje mais de um milhão de turistas por ano e
há perspectiva de crescimento, principalmente devido à liberação do Prodetur, que
trará investimentos de US$ 100 milhões para infraestrutura turística e divulgação. A
liberação dos recursos do Prodetur foi uma conquista importante do governador
Jackson Barreto. Sergipe é o quarto Estado do Brasil a conseguir esse
financiamento. Há mais de 15 anos que não recebíamos recursos internacionais para
o turismo. O Prodetur é um projeto de US$ 100 milhões, com US$ 60 milhões de
financiamento do BID. Serão investidos em quatro anos recursos para promoção e
capacitação profissional, apoio institucional a prefeituras e ações importantes de
infraestrutura, como as orlas de Canindé e Brejo Grande, atracadouros e orlas em
São Cristóvão, Pontal e Castro, urbanização das orlas do Saco e Abaís, estrada
Escurial - Nossa Senhora de Lourdes, entre outras. (Disponível em:
http://www.jornaldacidade.net/politica-leitura/73549/sergipe-vai-receber-u100-mido-prodetur.html#.VQpJj47F_X4. Acessado em 19 de março de 2015)

Se temos estas novas oportunidades para os estados “excluídos”, no PRODETUR
NACIONAL não se percebe diferenciais quanto às concentrações e percentuais de recursos
para os outros. Se no PRODETUR/NE I, os três estados (PB, AL e SE) tinham 20,26% dos
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recursos da região; no PRODETUR NACIONAL este percentual chega a 19,78%. Em termos
comparativos temos um aumento considerável de recursos gerais; no PRODETUR/NE I os
três receberam cerca de US$ 127 milhões (com a quantia geral de US$ 626 milhões), já no
PRODETUR NACIONAL este montante cresce para US$ 213 milhões (com aporte total de
US$ 1,08 bilhão), um aumento de 67,71%.
E vemos uma situação “díspar” entre os casos investigados: Sergipe continua como o
estado que recebe mais recursos financeiros (US$ 50,75 milhões no Prodetur/NE I e US$ 100
milhões no PRODETUR NACIONAL); Alagoas (US$ 43,4 milhões no PRODETUR/NE I e
US$ 75 milhões no PRODETUR NACIONAL), ao contrário de Paraíba que recebe menos
recursos (US$ 32,78 milhões no PRODETUR/NE I e US$ 38 milhões no PRODETUR
NACIONAL).
Este panorama faz com que as ações governamentais realizadas em cada estado sejam
diferenciadas e assim, a expansão e a consolidação da infraestrutura básica e/ou urbana se
transformam, cada vez mais, em um fator preponderante para a atração de recursos privados
como a articulação e consolidação das atividades econômicas e os processos de urbanização,
metropolização e regionalização que ganham um papel fundamental na produção
socioespacial do NE brasileiro.
Mesmo recebendo US$ 38 milhões a Paraíba consegue finalizar algumas ações
consideradas fundamentais para sua capital e até em alguns municípios litorâneos. Entre os
vários projetos antes planejados no PRODETUR/NE II (ver tabela 19) e os que foram
desenvolvidos posteriormente, vemos novas ações que se fundem com as antigas, mas que só
serão concretizadas com os recursos do PRODETUR NACIONAL.
Mais de US$ 15 milhões são gastos em planos e ações específicas de desenvolvimento
institucional turístico como a criação de inventários turísticos, “planejamento” de
empreendimentos, a divulgação de propaganda e marketing, entre outras ações turísticas
relacionadas à administração de destinos e secretarias estaduais e municipais.
Assim, preferirmos escolher as ações propostas de infraestrutura por sua intervenção
direta no espaço para compreendermos de fato, as mudanças socioespaciais causadas pelo
planejamento governamental. Entendemos assim, que as ações do planejamento institucional
são refletidas diretamente nas ações de infraestrutura que serão investigadas.

295

As ações de intervenção física do turismo são resultantes do planejamento
governamental, mas ao mesmo tempo, se apresentam como “fiel da balança” para as análises
socioespaciais de fato, já que o “planejamento espacial/governamental” apresenta dois lados:
de um lado, as ações que são planejadas mediante estudos técnicos, científicos e/ou a
articulação de tais, enquanto do outro lado, as questões políticas, isto é, os interesses das
classes sociais (as dominantes, possuem um papel relevante) que interferem mais que as
partes técnicas, e em muitas vezes, sem devidas consequências medidas e adequadas.
Assim, o planejamento espacial (e/ou governamental) se torna paradoxal ao ser
consolidado, já que a lógica socioespacial é contraditória, pela sua (des) articulação de
agentes espaciais e suas ações que se baseiam em “cenários específicos”. Temos assim, uma
variação de ações que podem ser benéficas e/ou maléficas mediante cada cenário
socioespacial.
A compreensão da articulação das ações efetivas do turismo - e seu planejamento
governamental e espacial em sua essência - só pode ser solidificada a partir das consequências
resultantes, não somente pelo seu fortalecimento como também pela “ação proposta” de
planejamento. Por isto, nos tópicos anteriores, percebemos as várias ações propostas em
muitos planos governamentais que não saíram do papel, sendo necessário melhor avaliação
para se compreender a eficácia e o fundamento de tais planejamentos governamentais
vinculados ao turismo.
Nesta lógica, a tabela 35 mostra as principais ações de infraestrutura propostas para a
Paraíba, financiadas pelo Prodetur Nacional, que se tornaram “importantes” na consolidação
de áreas turísticas, notadamente na capital João Pessoa e seu entorno (Conde, Cabedelo,
Pitimbu).
Ação
Implantação e estruturação do ancoradouro/porto náutico
Requalificação do Patrimônio cultural no centro antigo de
João Pessoa
Espaço Receptivo de Lazer ao Turista nas praias de Conde
Reestruturação e complementação de Atrativo Praia do
Jacaré e requalificação turística do distrito de Jacaré

Município

Recursos iniciais¹

João Pessoa

US$ 0,8 milhão

João Pessoa

US$ 1 milhão

Conde
Cabedelo

US$ 1,2 milhão
US$ 1 milhão

Sistema de Esgoto Sanitário de praia Jacumã

Conde

US$ 13,2 milhões

Duplicação do acesso ao Aeroporto Castro Pinto

Bayeux

US$ 1,5 milhão

Vias de acesso às praias do litoral sul

Conde/Pitimbu

US$ 2,25 milhões
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Requalificação e estruturação dos serviços turísticos das
praias de Gramme Norte e Sul, Tabatinga II e Praia Bela

Conde e Pitimbu

US$ 2 milhões

¹Dados iniciais da proposta. Podendo ser alterados posteriormente.
Tabela 35 - Ações propostas de infraestrutura no estado de Paraíba - Prodetur Nacional
Fonte: BID,2015.

Averiguamos pelas ações da tabela 35, que os recursos financeiros do Prodetur
Nacional buscam atender à uma demanda criada a partir da necessidade de melhoria na
infraestrutura básica das cidades em seus fluxos urbanos, como o acesso ao aeroporto, sistema
de esgoto sanitário, construção de portos e ancoradouros, além da “qualificação urbana” do
Centro Histórico de João Pessoa. Por isso há uma lógica de investimentos públicos
direcionados à Região Metropolitana de João Pessoa e os municípios que lhe são
“pertencentes”: João Pessoa (sede), Bayeux (próxima à capital e que abriga o aeroporto),
Cabedelo (próxima à capital), além de Conde e Pitimbu (localizados no litoral e na porção sul
de seu território).
Esta concepção lógica coloca a cidade de João Pessoa como o “polo” de
desenvolvimento econômico e de centralidade das decisões turísticas, seja pela importância
ante a concentração de empreendimentos turísticos, seja pelos serviços urbanos e de
infraestrutura, que em muitos casos no Nordeste brasileiro, a capital -exclusivamente ela consegue ter esse papel quanto à articulação turística.
Contudo, não podemos colocar está “característica hegemônica” como única para os
demais estados, tampouco para todas as ações do planejamento governamental. Por exemplo,
no Ceará, apesar de Fortaleza ser a principal “área turística” de decisões como de
infraestrutura urbana e/ou turística, o planejamento governamental visa “descentralizar” os
fluxos e fixos turísticos para a ampliação da atividade no âmbito local, metropolitano,
estadual e regional.
Esta posição assemelha-se as ações do Prodetur Nacional em Alagoas e Sergipe.
Apesar das capitais Maceió e Aracaju serem relevantes em todas os campos sociais e
econômicas de seus estados, há algumas tentativas de ações e planos intraestaduais que visam
descentralizar e/ou como consolidar as áreas turísticas com diversificação de produtos e
serviços.
Em Alagoas, nota-se a relevância de Maceió no turismo - nacional e internacional quanto à implantação de vários empreendimentos (resorts de luxo, principalmente), mas os
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investimentos públicos do Prodetur Nacional visam interligar Maceió aos outros municípios
(pela rodovia AL-105) e investir em saneamento básico (Maragogi, ao norte de Alagoas,
próximo à Pernambuco), com a implantação de aterros sanitários beneficiando diversos
municípios situados no litoral norte do estado.
Outros investimentos do Prodetur Nacional (cerca de US$ 75 milhões) são
especialmente voltados à estratégia do produto turístico (implantação de polos e roteiros
turísticos, sinalização turística, programas de eventos e captação de recursos, implantação de
programas turísticos, como novas ações da Costa dos Corais), e para a gestão ambiental
(diagnósticos e programas de coleta seletiva em áreas ambientais e a promoção da educação
ambiental).
Na tabela 36, podemos verificar que esses investimentos públicos do PRODETUR
NACIONAL beneficiam o litoral norte (próximo à Pernambuco) com a concentração de
investimentos nos municípios de Japaratinga, Porto Calvo, Porto de Pedras, São Miguel dos
Milagres, como Maragogi. A capital Maceió só é citada na complementação da AL-105 e AL413 nas articulações entre seus vários municípios.
Ação
Complementação da AL – 105 (Cachoeira do
Meirim/ AL 413 – São Luís do Quintude)
Urbanização do Povoado de Barreiras do
Boqueirão
Urbanização da orla marítima de Porto de
Pedras
Ampliação do Sistema de Esgotamento
Sanitário e Saneamento Básico
Implantar o sistema de esgotamento sanitário
e saneamento básico

Município
Maceió, São Luís do Quintude

Recursos iniciais¹
US$ 20 milhões

Japaratinga

US$ 1 milhão

Porto de Pedras

US$ 650 mil

Maragogi

US$ 754 mil

Japaratinga

US$ 2,371 milhões

Japaratinga, Maragogi, Porto
Implantar aterro sanitário

Calvo, Porto de Pedras, São

3,529 milhões

Miguel do Milagres
Tabela 36 - Ações propostas de infraestrutura no estado de Alagoas - Prodetur Nacional
Fonte: SEPLAG/AL,2014.

Com mais de US$ 28 milhões (cerca de 38% dos investimentos voltados à
infraestrutura como já citado) alocados notadamente no litoral norte, percebemos a
estruturação de serviços urbanos, que serão aprofundados a seguir (capítulos 5 e 6),

298

promovendo fluxos turísticos associados à vilegiatura litorânea, um processo que se torna
cada vez mais sólido e se amplia no Nordeste Brasileiro. (PEREIRA, 2013).
Nesse argumento, as figuras 14 e 15 mostram algumas ações de infraestrutura que
movimentaram esses municípios ao serem interligados com rodovias como a AL-101 e BR101, e que unem outros estados próximos, como Pernambuco e os municípios também
litorâneos de Tamandaré, Barreiros, Rio Formoso, Sirinhaém, Ipojuca (importantes núcleos
urbanos e de vilegiatura marítima de Pernambuco) que fortalecem “relações urbanas” com os
espaços litorâneos de Alagoas.

Figuras 14 e 15 - Rodovia AL-105 e Urbanização da Orla Marítima de Barreiras do Boqueirão
(Japaratinga/AL)
Fonte: www.der.al.gov.br

O PRODETUR NACIONAL no estado de Alagoas, prioriza as intervenções no
litoral norte e nos municípios que se localizam nesta área. Algumas praias se destacam como
São Miguel dos Milagres, Porto de Pedras, Carro Quebrado (município de Barra de Santo
Antônio). Diferentemente de Paraíba, os investimentos do PRODETUR NACIONAL em
Alagoas não beneficiam diretamente os municípios metropolitanos de Maceió (AL), no que
podemos empreender que este planejamento governamental se vincula à lógica regionalista e
metropolitana de Recife, por envolver fluxos turísticos mais intensos voltados à vilegiatura
marítima.
Tal lógica de vinculação regional também se apresenta em Sergipe, com os
investimentos do PRODETUR NACIONAL que chegam à US$ 100 milhões, o maior aporte
dentre os estados analisados aqui, pois para compreendermos a distribuição destes recursos,
precisamos considerar as heranças espaciais de Sergipe para examinarmos, de fato, as
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motivações existentes. Diferentemente dos demais, Sergipe possui particularidades
socioambientais:
a) A primeira, é que possui duas cidades próximas uma da outra com papel
significativo no âmbito político-administrativo. São elas: Cristóvão, a primeira
capital do estado, fundada em 1590 e permanecendo com esse status até 1855
quando a cidade de Aracaju se tornou a capital oficial. Assim, temos vinculado ao
turismo, duas características: de um lado, São Cristóvão pelo patrimônio histórico, e
Aracaju, pelo papel de capital de infraestrutura mais consolidada;

b) A segunda, refere-se às características geomorfológicas, pois o estado tem em sua
área principal, a foz do Rio São Francisco (o maior do Nordeste) influenciando assim
suas áreas litorâneas e/ou territoriais (que são reduzidas no geral por causa dos
alagamentos e pelo pequeno tamanho de Sergipe (cerca de 21 mil km²); comparado
aos outros; somente Alagoas possui tamanhos similares). Com isso, muitas ações
governamentais vinculadas à gestão ambiental que visa preservar e promover o
turismo reforçam-se através do discurso sustentável nestas áreas e ao mesmo tempo
em que se investe em ações para a viabilidade e desenvolvimento destes roteiros.
Mesmo com tais diferenciações, o estado segue a tendência dos demais, com as
mesmas características econômicas direcionadas aos seus fluxos estaduais, particularmente o
da Bahia, limítrofe ao sul do seu território. Como podemos notar na tabela 37, as ações que
são propostas quanto à infraestrutura do PRODETUR NACIONAL em Sergipe, destacam
novamente sua capital Aracaju, citada quanto à ampliação de seu Aeroporto, colocado como
um “fixo” relevante para os fluxos turísticos. Por outro lado, os investimentos do programa
turístico são voltados ao litoral norte (próximo a Alagoas e localizado na foz do Rio São
Francisco, que é delimitado a partir do Polo Velho Chico58)
Há então duas áreas propícias à investimentos: o litoral norte, que está ligado tanto
ao Polo Velho Chico como ao Polo Costa dos Coqueirais, que abrange quase todos os
municípios litorâneos de Sergipe. No primeiro, o turismo sustentável é orientado para as
58
O Polo Velho Chico está integralmente inserido na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, em área de transição entre a
Mata Atlântica e Caatinga. Os municípios que integram são Japoatã, Propriá, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Poço
Redondo e Canindé do São Francisco, em que o plano governamental - vinculado ao PRODETUR NACIONAL - pretende
ampliar construindo outras áreas de proteção ambiental. Com o intuito de promover a preservação ambiental como
“solucionar” possíveis conflitos e degradações socioambientais, o plano turístico de Sergipe requer áreas a serem protegidas
para promover o turismo como “atividade econômica sustentável” e com isso, melhorar as condições naturais existentes, bem
como melhorá-las para a manutenção destes fluxos turísticos, voltados às gerações posteriores. (PDITS SERGIPE, 2012).
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características naturais; e no segundo, ao turismo litorâneo clássico que explora às atrações
urbanas e os empreendimentos turísticos de alto padrão, com a direção dos fluxos mais
intensos de outros estados, como podemos destacar o da Bahia, que com a expansão
urbana/turística no litoral norte, também tem fluxos relacionados à expansão do litoral sul de
Sergipe.
Ação
Projetos

Executivos

e

Município
complementares

Recursos iniciais¹

para

ampliação da pista de pouso e decolagem e novo

Aracaju

-

terminal de passageiros do Aeroporto de Aracaju
Propiá, São Francisco,
Ampliação e duplicação da rodovia BR – 101

Muribeca, Malhada dos Bois,

-

Cedro de São João
Implantação de esgotamento sanitário: Crasto, Pontal
e Prainha.

Santa Luzia do Itanly,
Indiaroba, Canindé de São
Francisco

Plano de Manejo da APA do Litoral Norte e ações

Pirambu, Pacatuba, Brejo

consequentes

Grande

Restauração ecológica e paisagística de áreas
turísticas
Elaboração da construção da SE - 405

-

-

Ainda a definir

-

Poço Redondo

-

Tabela 37 - Ações propostas de infraestrutura no estado de Sergipe - Prodetur Nacional
¹ Não foi informado valores até o presente momento.
Fonte: BID, 2015.

Com os recursos financeiros do PRODETUR NACIONAL concentrados nos litorais
norte e sul de Sergipe, presencia-se uma tendência existente nos estados que incentivam
políticas governamentais de turismo: a descentralização de fluxos estaduais e à vinculação
com os demais em uma construção de “rede regional turística” promovido pela atração geral
sobre o Nordeste brasileiro como pelas atrações específicas de cada estado e cada lugar
turístico, que se apresenta com esta “individualidade espacial” relacionada à uma lógica
complexa de âmbito regional-metropolitano.
Na tabela 38 apresentamos uma pequena síntese sobre nossas análises socioespaciais
das ações governamentais turísticas na Paraíba, Alagoas e Sergipe. Todos têm uma
característica em comum: a regionalização a partir da sua “vinculação” aos fluxos de vários
estados, e por outro lado, a “metropolização” (tanto na tentativa de centralizar fluxos nas
áreas metropolitanas como na atração de outras metrópoles próximas) que não se apresenta
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nas ações de Sergipe, entretanto, no caso de Paraíba e Alagoas são mais intensas pela
proximidade à metrópole de Recife/PE.

Estado
Paraíba

Proximidade de áreas
turísticas desenvolvidas
Pernambuco

(Itamaracá,

Goiana, Iguarassu)
Alagoas

Direcionamento de Ações
Governamentais
Litoral

Sul

Metropolitana

e

Região

de

João

Pessoa/PB

Processos
espaciais
destacados
Metropolização e
regionalização

Pernambuco (São José da
Coroa

Grande,

Tamandaré, Barreiros, Rio

Metropolização e

Litoral Norte

Regionalização

Formoso)
Sergipe

Bahia (Conde)

Litoral Norte e Litoral Sul

Regionalização

Tabela 38 - Síntese e análises socioespaciais das ações governamentais turísticas nos estados de Paraíba,
Alagoas e Sergipe.
Fonte: BID,2015. Adaptado e proposto pelo autor.

Podemos empreender que as ações governamentais destacadas no PRODETUR
NACIONAL são extremamente relevantes no planejamento espacial turístico do Nordeste
brasileiro que se relacionam, principalmente, aos processos de regionalização (e de fluxos
regionais) e de metropolização (e de fluxos turísticos metropolitanos). Os estados nordestinos
passam por várias fases de ações governamentais que visam “planejar” o espaço através de
processos espaciais (metropolização e regionalização que estão de certa forma relacionados ao
planejamento governamental, mas possuem suas dinâmicas socioespaciais próprias, seja pelas
relações estabelecidas, seja pelos diversos agentes nas mais variadas escalas em que estão
envolvidas) que acentuam seus fluxos e fixos na década de 1990.
Baseados em um aporte de investimentos cada vez mais robustos e distribuídos para
as unidades de federação, a Paraíba, Alagoas e Sergipe, colocados em segunda posição no
desenvolvimento econômico da região, também coincidem no plano turístico. Efetivamente, o
PRODETUR NACIONAL se destaca como um “divisor de águas” cada vez mais importante a
partir da segunda década do século XXI.
Se os planos governamentais anteriores se promoviam o início das atividades para se
firmarem

territorialmente,

o

PRODETUR

NACIONAL,

além

de

outros

planos

governamentais que correram em paralelos, promove outro cenário espacial tanto nos estados
menos desenvolvidos (que ficam à margem do planejamento espacial realizado na Copa 2014)
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como nos mais desenvolvidos (com o planejamento espacial pós-Copa de 2014) para a
consolidação e fortalecimento do turismo em fluxos cada vez mais intensos e estáveis.
Assim, as ações governamentais do PRODETUR NACIONAL na Paraíba, Alagoas e
Sergipe como já estudado, e as tentativas de “planejamento governamental/espacial” ante o
turismo no afinco de procurar alternativas para o crescimento/desenvolvimento econômico
inserido na lógica regional turística, sempre mais concorrida e ampliada para os fluxos
nacionais e internacionais, que cobram uma infraestrutura equilibrada, repleta de serviços e
características urbanas mais sofisticadas, atendendo à um público cada vez mais exigente.
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Os espaços turísticos do litoral de Paraíba, Alagoas e Sergipe:
Configuração socioespacial dos anos 1990-2010.
Com os efeitos das políticas governamentais (industriais e turísticas), os
espaços do Nordeste brasileiro passam por modificações rápidas e profundas: a partir dos anos
1960-70 com o papel da SUDENE e nos anos 1990-2000 iniciado com o PRODETUR/NE
(que se perpetua até hoje) e os planos governamentais (também iniciados em 1960-70) de
cada estado. Cada um destes estados possui diferenciações de planos, prioridades e
intensidades de ações.
Como já discutimos no capítulo 5, as unidades federativas da Paraíba, Alagoas e
Sergipe são “secundários” na economia nordestina, mas possuem semelhanças e disparidades
entre elas, mesmo com diferenças territoriais e com similaridades de “heranças espaciais”.
Temos assim, a contradição socioespacial na produção espacial destes estados a partir da
lógica estadual-metropolitana-regional.
Compreender de fato, as ações do planejamento governamental estadual é examinar,
detalhadamente, as particularidades espaciais de cada unidade territorial estudada e suas
dinâmicas socioespaciais. Destarte, para entendermos o papel desses espaços na rede turística
do Nordeste brasileiro precisamos analisar que ações são feitas e de que formas atingem os
espaços turísticos.
Precisamos então, assimilar as principais motivações positivas e negativas do
planejamento governamental perante o “papel secundário” do turismo no Nordeste brasileiro.
Mesmo com desvantagens naturais e territoriais, as ações econômicas e políticas são as que
refletem, principalmente, as prioridades e distanciamentos de ações específicas, construindo
um “patamar” turístico no Nordeste brasileiro. É neste intuito que promovemos esta
discussão.

304

Assim, discutiremos os “planos turísticos” da PB, AL e SE com suas ações e
“impactos” resultantes de suas organizações espaciais. Perceberemos então, como o papel da
esfera estadual é um dos mais relevantes na organização espacial turística, na
regulamentação/regulação jurídica e para a iniciativa privada.
Logo, para construirmos tal análise socioespacial, propormos neste capítulo, cinco
tópicos:

a) As características naturais do Nordeste brasileiro na PB, AL e SE: neste tópico,
propomos compreender as principais características naturais dos estados da Paraíba,
Alagoas e Sergipe no sentido de relacionarmos como a “atividade turística” se
particulariza nestas áreas, bem como nas produções de outras atividades econômicas,
e como o próprio crescimento das capitais estaduais se justifica por “limites naturais”
tanto quanto pelas “características peculiares”;

b) A Costa das Piscinas (Paraíba): o principal plano governamental turístico do
PRODETUR/NE influencia as principais ações turísticas da Paraíba, principalmente
norteados pela infraestrutura urbana e relevância da cidade de João Pessoa e sua
região metropolitana, o turismo paraibano se especializa. Temos neste caso, várias
dinâmicas urbanas, no intuito de promover o turismo em praticamente todo o litoral
estadual.
c) A Costa dos Corais (Alagoas): o destaque do plano governamental turístico está
no PRODETUR/NE que sugestiona as principais ações turísticas de Alagoas. Este
planejamento turístico apresenta características interestaduais como as relações do
litoral norte de Alagoas com o litoral sul de Pernambuco como áreas de expansão;

d) A Costa dos Coqueirais (Sergipe): O plano governamental turístico do
PRODETUR/NE sugere as principais ações turísticas de Sergipe. A relevância da
Região Metropolitana de Aracaju (RMA) e a concentração de investimentos
industriais

reflete

no

planejamento

turístico

apresentando

características

interestaduais como as relações do litoral sul de Sergipe com o litoral Norte da
Bahia, como áreas de expansão;
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e) Os espaços urbano-turísticos da Paraíba, Alagoas e Sergipe: síntese das novas
configurações socioespaciais do Nordeste brasileiro. Estimulamos aqui uma breve
discussão geral sobre as mudanças ocorridas principalmente no que se refere ao
turismo dos anos 1990-2010 e as tendências socioespaciais a partir dos
planejamentos turísticos, em suas mais variadas escalas, e as consolidações de fluxos
e fixos turísticos existentes;

6.1. As características naturais do Nordeste Brasileiro: PB, AL e SE.
O Nordeste brasileiro é uma região com diversidade cultural e econômica, mas as
características naturais são marcantes e diferenciadas. Tais características determinaram a
economia no período colonial: Zona da Mata (região mais úmida, próxima ao litoral, onde se
implantou a monocultura de cana-de-açúcar); Agreste (região menos úmida, mas com
aspectos mais serranos/transição) onde se produzia a cana-de-açúcar e também a plantação de
alimentos importantes para o consumo regional e o Sertão: uma região mais seca, porém, bem
extensa, que concentrou durante muito tempo a atividade da pecuária que estimulou a
economia da área na época, e representa a economia de várias cidades sertanejas atuais.
(ANDRADE, 1988)
Tais diferenciações foram baseadas, principalmente, em suas características naturais,
ou seja, os seus recursos naturais: o clima, a geomorfologia, os solos. Por muito tempo, a
Geografia (em seus diversos campos) embasou sua análise sobre o espaço especialmente pela
natureza, porém com o surgimento de inovadoras técnicas e tecnologias, um “olhar humano”
sobre o espaço se tornou mais interessante e necessário. Como afirma Santos (2001), “o
espaço natural torna-se cada vez mais raro, pois, alguma técnica (ou várias) e tecnologias
serão atreladas ao espaço, ou seja, o “espaço social” tornar-se-á predominante perante as
características naturais”.
Entretanto, constatamos que mesmo com a predominância das técnicas e tecnologias
diferenciadas [isto é, a produção espacial dos lugares] as características naturais ainda se
tornam distintas, quer seja pela concentração de minerais, petróleo, gás natural, ou pelo
domínio de dunas, falésias, como montanhas, longas bacias sedimentares, como em outros
tipos de relevos. A natureza é ainda a base da produção espacial, ou seja, só existe um
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“espaço social”, porque existe um “espaço natural”. Logo, temos um “espaço híbrido”.
(MASSEY, 2008).
No caso nordestino, Paraíba, Sergipe e Alagoas apresentam traços similares aos
outros estados, com exceções à produção mineral e a pluviometria. Basicamente, os três
estados possuem três principais estruturas geomorfológicas: planícies e bacias sedimentares
(próximas ao litoral e que explicam a presença de petróleo em Alagoas e Sergipe),
dobramentos modernos e escudos cristalinos (sertão dos estados) e Depressão Sertaneja (ao
redor das montanhas, após o Agreste). (CPRM, 2009)
Estas qualidades naturais denotam nestes três estados paisagens naturais
diferenciadas: o litoral com altitudes planas, mais propícias à concentração populacional e ao
escoamento de mercadorias, bem como climas mais úmidos favoráveis à agricultura, com
solos razoáveis. As outras estruturas geomorfológicas são mais antigas, solos mais antigos,
com temperaturas mais quentes e com a escassez de água. (IBGE, 2012)
As cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE) apresentam,
respectivamente e predominantemente, os solos: podzólicos vermelhos amarelos59, latossolos
vermelhos amarelos e podzol, além das areias quartozas, principalmente localizadas nas dunas
e falésias, influenciadas pelos depósitos de sedimentos dos rios que circundam a maioria das
cidades. Esses solos não são altamente férteis, mas com a alta pluviometria e fertilizantes
naturais e/ou artificiais, tornam-se propícios para a agricultura, principalmente quando se
distanciam do litoral, evitando a concentração de sedimentos arenosos, presentes na borda
litorânea, que é típico das praias e planícies litorâneas. Por isso, o Agreste (transição do litoral
com o sertão) concentrou grande parte das lavouras. A Tabela 39 nos mostra as médias
pluviométricas anuais das capitais estaduais nordestinas.

59

Segundo as definições da Embrapa (2015) os solos são: 1. Podzólicos Vermelhos-Amarelos são solos, em
geral, fortemente ácidos e de baixa fertilidade natural. Apresentam perfis bem diferenciados. 2. Latossolos
Vermelhos Amarelos possuem dominância das frações areia e/ou argila, sendo a textura, predominantemente
média (raramente cascalhenta); os teores de silte são, normalmente, baixos, em decorrência do estágio avançado
de intemperização. 3: Sua característica principal é o horizonte espódico muito profundo que apresenta textura
arenosa com areias quartzosas distróficas e eutróficas, ambas com hidromorfismo de fraco a moderado. O podzol
hidromórfico aparece em locais de relevo plano, com horizonte espódico profundo a muito profundo de textura
arenosa. É comum em vegetação de floresta perenifólia de restinga.
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Município

Pluviometria Média

Mês (es) de maior
incidência pluviométrica

Recife-PE

2.417,6

Abril, Junho e Julho

São Luís-MA

2.290,0

Abril

João Pessoa-PB

2.145,4

Abril, Junho e Julho

Salvador-BA

2144,0

Maio

Maceió-AL

2.070,5

Maio

Aracaju-SE

1.695,2

Maio

Fortaleza-CE

1.608,4

Maio

Natal-RN

1.465,4

Abril e Maio

Teresina-PI

1.393,2

Fevereiro, Março e Abril

Tabelas 39 - Médias Pluviométricas Anuais das Capitais Estaduais (1960-2010)
Fonte: INEMET, 2015.

Percebemos com isto, que João Pessoa (PB) possui média de 2.145 mm, com fortes
chuvas nos meses de abril, junho e julho, diferenciando-se juntamente com Recife pela
presença das Ondas de Leste60, que lidera a maior média. Por outro lado, Maceió/AL e
Aracaju/SE têm índices de 2.070 mm e 1.700 mm, respectivamente, porém com chuvas
concentradas em maio. Observamos que quanto mais próximo do litoral e ao leste, mais
chuvas, e quanto mais localizado ao Norte e/ou no Sertão, menos chuvas, como é o caso de
Teresina (PI) e Natal (RN) com menores índices de 1.393 mm e 1465 mm, respectivamente.
Assim, motivados pelos atributos naturais, a organização espacial desses estados
como em quase todo o Nordeste brasileiro, considera o litoral como principal “espaço”
econômico, social, e especialmente, político-administrativo e militar. Estas influencias são
comprovadas com a instalação dos vários fortes em cima de dunas e falésias em grande parte

60

As fortes chuvas que causaram destruição no Nordeste foram causadas por ventos que sopraram da costa da
África para o Nordeste brasileiro. O fenômeno, conhecido como Onda de Leste, que arrasta as nuvens sobre o
Atlântico é comum nos meses de abril a julho, período de chuvas no Nordeste. Este ano, porém, as nuvens
ficaram mais carregadas por conta do aquecimento das águas do Oceano. A mudança nos padrões climáticos
também tem feito com que as frentes frias vindas do Sul do país alcancem o Nordeste com mais frequência. Este
ano, duas frentes frias já conseguiram ultrapassar as regiões Sul e Sudeste e chegar à região - uma na primeira e
outra na terceira semana de junho. Em Alagoas, a chegada da primeira frente fria reforçou as nuvens carregadas
sobre o estado, o que provocou uma chuva de 270 mm em Maceió, entre os dias 3 e 5 de junho de 2011 (quando
ocorreu uma grande inundação e chuva na capital). A segunda frente fria, que chegou na semana passada, levou
mais chuva para Alagoas e também intensificou as nuvens carregadas sobre Pernambuco. [grifo nosso].(Extraído
de:
http://oglobo.globo.com/brasil/aquecimento-do-atlantico-nuvens-trazidas-por-onda-de-leste-causaram-aschuvas-no-nordeste-2987744#ixzz3oMQzlHmC)
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das capitais estaduais, como o Forte de Santa Catarina de Cabedelo (PB) construído em 1586
e o Forte de São João de Maceió em 1819 (IBGE, 2015).
As características naturais litorâneas mais favoráveis à ocupação urbana desde o
século XVI devastou a Mata Atlântica e grande parte dos recursos naturais que ali se
localizavam. Além do intenso desmatamento, incide também processos erosivos naturais do
solo, que destruíram estruturas geomorfológicas e até da “praia”, principalmente por causa
das atividades originárias de toda esta “herança espacial” e dos processos urbanos atuais.
As cidades de João Pessoa (PB), Maceió (AL) e Aracaju (SE), como a maioria das
áreas litorâneas, possuem a predominância de falésias e dunas, com areias brancas e praias
longas, porém, ao contrário de João Pessoa (PB), as cidades de Maceió (AL) e Aracaju (SE)
apresentam características diferenciadas com a predominância de recifes e formações
recifais61.
Estes traços naturais foram ignorados durante muito tempo, mormente pela
industrialização e agropecuária que não necessitavam de lugares com estas formações
geomorfológicas e de solos, mas o turismo nos anos 1980-90, juntamente com os discursos
políticos de “mudança de mentalidade” frente ao litoral, reestrutura as funcionalidades
urbanas e a produção espacial litorânea.
As Figuras 16 e 17 mostram as cidades de Cabedelo (PB) - ao lado de João Pessoa
que já foi um distrito da atual capital - com sua extensa planície litorânea e Bayeux (PB) com
mangues que são responsáveis por fluxo turístico relacionado ao ecoturismo, responsável por
30% de todo o PIB municipal.

61

O termo recife deriva da palavra árabe "razif", que corresponde literalmente a pavimento, sendo inicialmente
utilizado para a identificação de qualquer projeção rochosa, presente na superfície dos oceanos, capaz de
ocasionar obstáculos para as embarcações. Para a língua portuguesa, o termo recife está também relacionado ao
rochedo, ou série de rochedos, situados próximos à costa ou a ela diretamente ligados, submersos ou à pequena
altura da superfície do mar. Os recifes também podem ser definidos como rochedos à flor do mar ou a uma
profundidade perigosa à navegação. Refere-se, também, a uma estrutura rochosa, ficando em geral próximo ao
nível do mar e representando qualquer obstáculo à navegação. As formações recifais distribuem-se no mundo
entre as regiões oceânicas tropicais, onde a temperatura média anual da água é igual ou superior a 20ºC, tanto
com relação ao hemisfério norte quanto ao sul. Existem duas grandes extensões recifais principais: a
Indopacífica e a Atlântica. Ambas possuem inúmeras formações recifais, com características e biodiversidade
próprias. A região recifal Atlântica estende-se por mais de 5.900 km, desde 32º30'N na área das Bermudas até
23º00'S no litoral do Rio de Janeiro, estando dividida em quatro províncias: Bermudas, Caribe; Brasileira e
África Ocidental. (UFAL, 2005)
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Figuras 16 e 17: Cidades de Cabedelo (PB) e Bayeux (PB): características litorâneas e planícies
fluviomarinhas (mangues)
Fonte: www.bayeux.pb.gov.br e www.cabedelo.pb.gov.br

Por outro lado, as cidades de Maceió/AL62 e Aracaju/SE63 com seus rios e recifes,
assemelham-se às cidades da América Central (Caribe) com águas cristalinas, de coloração
azul marinha e clara, por causa da presença de algas, como a das formações recifais. As
figuras 18 e 19, mostram os municípios de Maceió/AL e Pitimbu/AL com recifes e praias.
Nos municípios de Aracaju e Estância/SE as baías se destacam, principalmente pela
predominância de rios, como Rio Vaza-Barris, Jacaré, Real, entre outros. (Figuras 20 e 21)

Figuras 18 e 19: Cidades de Maceió (AL) e Pitimbu (AL)
Fonte: www. al.gov.br

62

Maceió, segundo o Dicionário Aurélio (2005) é uma depressão de terreno alagada que se forma no litoral por
causa das marés ou da água da chuva. O nome Maceió tem denominação tupi "Maçayó" ou "Maçaio-k" que
significa "o que tapa o alagadiço". (IBGE,2015)
63
Aracaju significa "cajueiro dos papagaios". A palavra é composta por dois elementos: "ará", que significa
papagaio´, e "acayú”, que significa ´fruto do cajueiro´. Esta interpretação tem grande vigência, embora existam
outras versões. (Extraído de www.aracaju.se.gov.br)
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Figuras 20 e 21: Aracaju/SE e Atalaia, localidade do município de Estância (SE)
Fonte: www.segov.se.gov.br

Desta forma, as junções de características naturais com as sociais são particularmente
combinadas na atividade turística. Se nas atividades econômicas agropecuárias e industriais a
“imagem e a representação” são composições sociais/antropológicas quase que ignoradas, no
turismo o “espaço” passa a ter uma importância representativa diferenciada.
A junção do espaço natural com o espaço social sintetiza-se na ideia de “paraíso” que
data dos idos séculos XVI na Europa. Mesmo com distinções sociais, ainda hoje se
“materializa” no turismo as principais ideias do “paraíso”.
Uma paisagem nova e estranha, celebrada e representada por poetas e pintores como
um “paraíso perdido” coberto por vegetações exuberantes e matizado por de um
colorido vivo que marca a primavera dos trópicos, um continente habitado por seres
estranhos. É essa a imagem idêntica que a velha Europa reteve e fixou e que
permaneceu no imaginário ocidental por longo tempo (...) A imagem do paraíso
intocável já havia se transformado em avenidas, lojas, hotéis, lugares em
desenvolvimento (...). Em outras palavras, a construção de sonho do paraíso de férias
torna-se no mundo contemporâneo uma negociação a partir da compra de uma
dinâmica feita sob medida para o turista (SILVEIRA, 2004, p.12; 39-40)

Por isso, as ideias de “paraíso”, “família”, “tranquilidade” são as mais citadas no que
se associa às representações turísticas no Nordeste brasileiro. E estas características sociais
que são ligadas às qualidades naturais são utilizadas no marketing turístico e na propaganda
que se agrega, principalmente, ao setor imobiliário, ao produzirem uma oferta considerável de
imóveis litorâneo-turísticos.
Isto posto, temos além dos turistas, os fluxos dos vilegiaturistas que se destacam
desde os anos 1960-70 notadamente nas regiões metropolitanas, conforme Pereira (2012)
discute no Nordeste brasileiro. Logo, temos aqui uma reunião de “características” do turismo
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com a vilegiatura: a viagem, a motivação psicológica e a “espera” da satisfação, e
particularmente, a capacidade da renda diante dos “produtos” que são colocados à disposição.
Em todo o mundo a conformação da praia enquanto lugar prazeroso produziu um
grupo heterogêneo de vilegiaturistas caracterizado por motivações distintas. Existem
os puristas, que vislumbram as praias na sua condição “selvagem” e pitoresca, o
paraíso perdido. Estes buscam o contato com a “natureza” e com o outro. Há
também aqueles que se refugiam e escapam ao primeiro sinal de massificação, seja
ela promovida por pobres ou ricos. Outros conformam a massa e são atraídos pelo
lazer já organizado conforme a “desnaturalização” da praia (PEREIRA, 2012, p.59)

Assim, as ideias naturais e sociais se fundem de formas artificiais e “representativas”
no turismo e na vilegiatura, promovendo uma urbanização cada vez mais “artificial” do que
“natural’. Santos (2005) já observava que é esta a principal tendência do capitalismo
contemporâneo, pelos fluxos globais que o turismo iria apontar, em especial, nos anos 19902000.
Desse modo, os atributos naturais dos estados da PB, AL e SE são colocadas em prol
da venda de empreendimentos turísticos com a “artificialidade” da natureza que Santos (2009)
já propunha, tendência do meio técnico científico-profissional dos anos 1960-70. Pois, o
espaço é um sistema de objetos cada vez mais artificiais, baseados muitas vezes, em
características naturais, tornando-as assim, “objetos” ou “mercadorias”. As Figuras 22 e 23,
mostram um empreendimento turístico: resort localizado em Maragogi/AL e uma matéria
publicada na revista Brazilplanet, em 2009.

Figuras 22 e 23 - Empreendimentos turísticos e a “venda do paraíso”: Maragogi/AL e matéria da revista
Brazil Planet, sobre Alagoas.
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Fonte:www.panoramadoturismo.com.br e www.brazilplanet.com.br

Percebemos, pois, que os traços naturais das cidades nordestinas possuem um
“diferencial” na propaganda e marketing imobiliário e turístico, especialmente no que tange às
representações. Mas, com a junção dos setores imobiliário e turístico e a articulação das elites
estaduais e/ou regionais, o “turismo” tornou-se uma atividade econômica rentável nas
relações com os outros setores econômicos.
Cada cidade ou localidade torna-se um espaço turístico inserido no planejamento
governamental (assim como vinculado à iniciativa privada) com funções “urbano-turísticas”:
seja pela concentração de empreendimentos turísticos seja pela hegemonia de casas de
vilegiatura quanto pelos fluxos turísticos de eventos, como de ecoturismo, entre outros.
As cidades transformam-se em “especialistas” frente as suas características naturais
e/ou sociais (históricas) e concorrem entre si para atrair cada vez mais turistas. Vejamos os
casos de João Pessoa e Maceió. A primeira, uma das cidades mais antigas do Brasil e do
Nordeste, onde a “imagem turística” é atrelada ao seu patrimônio histórico, enquanto a última,
mais recente, possui uma “imagem turística” voltada à sua beleza marítima, de seus rios,
lagos, lagoas e “águas azuis” e transparentes, em outras palavras, o “paraíso”. (Figuras 24 e
25)

Figuras 24 e 25: João Pessoa (patrimônio histórico) e Maceió (“belezas naturais”)
Fonte: www.joaopessoa.pb.gov.br e www.maceio.al.gov.br

Consequentemente, o turismo possui propriedades sempre mais complexas que não
se resumem apenas à “transformação” dos lugares naturais em históricos e/ou atraentes. Os
processos envolvidos vão além dos âmbitos econômicos e/ou políticos, constituindo-se de
movimentos e racionalidades, contra-movimentos e contrarracionalidades, além de
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particularidades e especificidades históricas, sociais, antropológicas, organizando-se de uma
produção espacial única e diversa. (CRUZ, 2005)
É neste cenário que as políticas governamentais da Paraíba, Alagoas e Sergipe
(constituindo-se principalmente de suas capitais, como “espaços norteadores” das principais
ações socioespaciais) se apresentam diversas, contraditórias, mas articuladas entre si e com
outros estados nordestinos. São estas particularidades e similaridades que serão examinadas
nos próximos tópicos através dos projetos da Costa das Piscinas (Paraíba), Costa dos Corais
(Alagoas) e Costa dos Coqueirais (Sergipe).

6.2. Paraíba: A Costa das Piscinas

Várias políticas governamentais turísticas na Paraíba, de origem estadual e federal,
são pautadas no século XX e XXI. A inserção do turismo na Região Nordeste do Brasil reflete
a emergência desta atividade econômica como alternativa para outras atividades tradicionais.
Assim, o estado da Paraíba é mais um exemplo destes estados a iniciar planos governamentais
turísticos.
É nesta perspectiva que, segundo D’Angelis & Lima (2012), os principais projetos e
planos governamentais paraibanos são audaciosos, materializados no Projeto Polo Turístico
Cabo Branco, instaurado em 1981, e que aparece como um dos principais norteadores para o
turismo na Paraíba. Mas, como na maioria dos planos econômicos nordestinos, a falta de
recursos financeiros e a dificuldade em determinar as ações, fez com que o projeto se
transformasse em mais uma “política abortada” na Paraíba.
O projeto, que inicialmente se chamava Costa do Sol, foi inspirado nos projetos
turísticos do México e teve como autor o arquiteto Luciano Agra, prefeito de João
Pessoa de 2010 a 2012. Situa-se em uma área, até então não urbanizada, de 560
hectares no litoral sul de João Pessoa, sendo planejado no governo de Tarcísio
Miranda Burity (1987-90). O Complexo Turístico, que era uma das prioridades do
Prodetur (NE) na Paraíba, “seria a principal base para o desenvolvimento do eixo
litorâneo, localizado no litoral sul do município de João Pessoa e deveria ser dotado
de equipamentos hoteleiros e de infraestrutura de apoio compatíveis com a previsão
de implantação de um total de 2.700 UHs (D’Angelis & Lima, 2012, p.75)

Com a dificuldade de viabilizar as ações propostas pelo Polo Turístico Cabo Branco
ainda dos anos 1980, os governos posteriores utilizaram estratégias diferenciadas, para
promover ações dispersas para a efetivação da área. No final dos anos 1980, a infraestrutura
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básica (abastecimento de água, esgoto sanitário e iluminação) foi consolidada (LEAL, 2001).
Mas é um projeto que praticamente não saiu do papel.
Em 1988, é lançado o Projeto Costa do Sol, sob a égide do Plano de
Desenvolvimento Turístico da Paraíba, pensado no mesmo ano. Esse projeto foi idealizado
por Luciano Agra, Ivan Burity e outros técnicos, a partir do projeto de Cancun, no México.
Torna-se, então, o principal plano governamental turístico da Paraíba. (ENDRES, 2012)
Mais uma vez, o projeto turístico é abandonado pelo então governador Tarcísio
Burity (1987-1991), que planejou as mais variadas ações, bem como os projetos de
infraestrutura. Para Endres (2012) o insucesso do projeto deveu-se principalmente pela
especulação imobiliária do local, com a desarticulação de interesses políticos e econômicos
entre o Poder Público e a iniciativa privada na área.
Portanto, percebemos que há planos governamentais turísticos na Paraíba, faltando,
porém, a efetivação de ações. Evidencia-se aqui uma das principais situações turísticas que
privilegiam o papel de coadjuvante do turismo em tais regiões: além da força política ser
relativamente menor que outros estados (pela economia, população, elites, entre outros
aspectos), a articulação dos agentes espaciais (governo estadual e iniciativa privada,
principalmente) se encontra desorganizada, desfavorecendo políticas governamentais
específicas.
Então, com o PRODETUR/NE iniciado em 1992, que coloca em xeque os planos
governamentais estaduais perante o aporte de investimentos, os estados com alguma
organização político-econômica prévia são mais beneficiados em relação àqueles que
possuem obstáculos para a sua efetivação. Logo, o Ceará (com novas políticas
governamentais dialogando com o empresariado), Bahia e Pernambuco (portadores de elites
industriais e comerciais), capitaneiam as principais ações turísticas do Nordeste, atraindo a
maior parte de todos os investimentos do Prodetur.
O PRODETUR/NE “chega” ao Nordeste como a principal política governamental
turística com altos investimentos, mas para o recebimento de recursos do Programa, era
necessário um documento em nível estadual para a confirmação do plano: PDITS64 - Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável.

64
O PDITS (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável) é o principal documento necessário
para a consolidação do aceite de investimentos do PRODETUR/NE. Nas fases I e II os documentos eram
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A Paraíba teve dificuldades em promover os seus planos estaduais devido à falta de
ações relacionadas às áreas que deveriam ser demandadas como a força política diante de
outros estados. Com muitos esforços governamentais, aprova-se, em 1993, um aporte de
investimentos de cerca de US$ 32 milhões, mas este montante é um dos menores no Nordeste
brasileiro. Por fim, o projeto intitulado de “Polo Costa das Piscinas” (praticamente uma
“mescla” de vários planejamentos governamentais estaduais anteriores) contempla 12
municípios litorâneos, beneficiando principalmente aqueles próximos à sede do Polo, ou seja,
a capital João Pessoa.
O Polo Costa das Piscinas contempla 12 municípios que se estendem por uma área
de 2.503 km², beneficiando 964 mil pessoas, que correspondem à população
residente. A área de Planejamento consiste dos seguintes municípios: Bayeux,
Cabedelo, Conde, João Pessoa e Pitimbu. São quilômetros e quilômetros de um belo
e exuberante litoral, que pode ser apreciado pela amplitude de suas praias - desde as
mais desertas às urbanas, com excelente balneabilidade, pela exuberância dos
ecossistemas costeiros (estuários de rios, mangues, dunas, falésias e cordões
marinhos) e pela beleza cênica. (BNB, 2005)

Deste modo, somente com o projeto Costa das Piscinas implantado no
PRODETUR/NE I que as ações governamentais paraibanas são iniciadas de fato. Concretizase então, um planejamento governamental diferenciado dos outros tipos de planos e governos.
As ações que eram destinadas quase que exclusivamente à capital João Pessoa, passam por
outros municípios, através de uma estrada que liga o litoral inteiro da Paraíba, aproximando a
capital à Barra do Guaju (extremo norte do estado) à Acaú/Pitimbu (extremo sul do território)
próximo à Pernambuco (Mapa 35).
Tal “privilégio locacional é um dos principais “pontos positivos” do litoral
paraibano, como diz a seguinte notícia:
Duas tentações rondam a cabeça de quem desembarca na Paraíba: aquietar-se à
beira-mar na pacata e ensolarada João Pessoa ou dispersar-se por outros litorais. Por
qual começar? Norte ou Sul? Curtinho, com cerca de 120 km de extensão, o litoral
paraibano é uma sucessão de surpresas que precisam ser desvendadas com calma, ao
assobio dos ventos. (...) Conforme você “sobe” rumo à divisa do Rio Grande do
Norte ou “desce” para a fronteira com Pernambucano, a costa paraibana vai-se
revelando uma síntese de tudo àquilo que se encontra no litoral nordestino: falésias,

avaliados pela gestão do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), mas atualmente na fase do PRODETUR
NACIONAL, a avaliação é realizada pelo Ministério do Turismo (MTUR). Logo, o PIDTS é um plano que deve
ser referência norteadora para o desenvolvimento do turismo no polo de um modo geral. Estabelecem diretrizes
de planejamento que orientam as ações políticas públicas para o fomento e ordenamento do turismo. Todavia, o
planejamento sempre tem o significado de um ato futuro que tenta deslumbrar os desdobramentos de um
processo que se possa agir sobre eles, o que não impede que imprevistos causados por mudanças de cenários
resultem em efeitos inesperados. (BNB,2005)
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praias de mar transparente, piscinas naturais de água doce e salgada, dunas.
(FOLHA DE SÃO PAULO, 2013)

O pequeno litoral paraibano facilita o acesso à praticamente todos os municípios,
pois, as maiores distâncias da capital em relação aos seus municípios litorâneos extremos são:
Baía da Traição (92 km ao Norte) e Pitimbu (68 km ao Sul), ou seja, percursos curtos
considerando o acesso pela PB-008 e/ou pela BR-101 para os turistas e vilegiaturistas.
Essa “integração espacial” de todo o litoral torna-se predominante nos anos 1990,
quando as capitais deixam de ser os “únicos” espaços turísticos. Mas de fato, o que nós
discutimos é: o que políticas governamentais turísticas promovem? Apenas infraestruturas
urbanas? Será que o PRODETUR/NE consegue de fato auxiliar os municípios a se
desenvolverem? Tentaremos compreender os principais impactos do turismo nos municípios
litorâneos paraibanos.
Nota-se que com a construção da PB-008 que liga praticamente todo o litoral
paraibano nos anos 1990-2000, incentivou-se a especulação imobiliária dos terrenos no litoral,
incentivando uma nova articulação fundiário-imobiliária, que posteriormente iria ser
denominada de imobiliário-turístico, que facilitou fluxos consideráveis de turistas e
vilegiaturistas à procura de novos espaços para descanso e lazer.
O principal objetivo do governo paraibano - juntamente com as estratégias federais era construir “um destino turístico”, ou seja, cada estado nordestino fixar-se-ia com suas
particularidades sociais, históricas e/ou naturais no trade turístico. O foco final era construir
“identidades turísticas” com a finalidade de promover o crescimento e o desenvolvimento
econômico.
O turismo produz uma “nova forma” de ver o espaço, como produzi-lo. O “espaço
turístico” é visto como um produto (tanto em seu significado para consumo, como “resultado”
das ações dos agentes espaciais) socioespacial que se perpetua durante anos e décadas,
mediante a esta “sustentabilidade” econômica de “importância” na sociedade, isto é, os fluxos
turísticos (e obviamente os fixos resultantes) são os principais elementos que constituem a
sobrevivência daquele “espaço”.
Assim, o governo paraibano (juntamente com as estratégias e investimentos federais)
escolhe um “destino turístico” para a Paraíba: A Costa das Piscinas, que recebe investimentos
do PRODETUR/NE e com prioridades de intervenções governamentais nos espaços
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litorâneos, notadamente os municípios de Mataraca, Baía da Traição, Lucena, Cabedelo, João
Pessoa, Conde e Pitimbu (Mapa 44)

Mapa 44 - Caracterização geral e municípios do Projeto Costa das Piscinas
Fonte: BNB (2011)

Neste mapa 44, percebemos a extensão do litoral da Paraíba incluído no Polo Costa
das Piscinas, com cerca de 117 km, onde existem várias localidades que se destacam, das
quais podemos citar João Pessoa (Praia da Bessa, Tambaú, Cabo Branco, Seixas), Cabedelo
(Formosa, Areia Dourada), Lucena (Ponta de Lucena), Baía da Traição (Coqueirinho e
Jangadinha), Conde (Coqueirinho, Tabatinga), Mataraca (Guaju, Lagoa Encantada), Pitimbu
(Azul, Ponta do Coqueiro, Marisco), entre outras.
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Posição em
relação à
capital

Distância
Nº de
Nº
da
Área
População PIB (em
Empreendi Domicílios
Município
Capital
(km²)
(em mil)
mi R$)
mentos
de Uso
(km)
Turísticos
Ocasional
João Pessoa
221,48
791.438
11.225
86
7.493
Cabedelo
Norte
18
31,92
58.000
828,72
7
3.942
Lucena
Norte
40
88,54
12.804
108,08
1
2.642
Marcação
Norte
66
123,26
8.361
46,01
106
Baía da Traição
Norte
92
102,24
8.826
49,10
7
1.635
Rio Tinto
Norte
52
465,67
24.023
176,68
2
375
Mataraca
Norte
85
184,19
8.219
89,62
65
Conde
Sul
37
172,95
23.975
436,26
27
3.315
Pitimbu
Sul
68
136,43
18.685
110,85
4
3.728
TOTAL
1.061,0
930.308
12.894
132
22.926
¹. Segundo dados do IBGE (2015)
Tabela 40 - Principais características socioeconômicas dos municípios do Polo Costa das Piscinas – 2015
¹Fonte: IBGE (2015), Quatro Rodas (2015), MTUR (2015)

As localidades litorâneas paraibanas (algumas “criadas, produzidas bem como
aquelas que já são reestruturadas”) se destacam especialmente a partir dos anos de 1980-90,
com a ascensão da vilegiatura marítima e posteriormente, com o turismo litorâneo,
impulsionado pelos programas governamentais turísticos (como o PRODETUR/NE) além dos
esforços de propaganda e marketing turístico que praticamente todos os estados nordestinos
começaram a promover em escalas nacionais e internacionais.
Como observamos na Tabela 40, a cidade de João Pessoa possui um total de 86
empreendimentos turísticos (cerca de 48% do total estadual, que é de 179), centralizando
grande parte da infraestrutura urbana (aeroportos, rodoviárias, shoppings centers, bancos, etc.)
e também a concentração de domicílios de uso ocasional65, representando a “vilegiatura
marítima”, estudados por Pereira (2013) e Dantas (2014).
Logo, as capitais estaduais (e regiões metropolitanas) aglutinam os fluxos e fixos
turísticos, bem como obtém a hegemonia das ações e a influência das “decisões
governamentais”. Apesar de tais facilidades, esta faixa litorânea paraibana ainda é pouco
explorada se comparada as demais na região. Estas características se devem, entre outras
questões, principalmente à três fatores:

a) a falta de investimentos e recursos financeiros (consolidação e construção de
infraestrutura urbana e turística) relacionados ao turismo com outros estados, que são

65

Domicílio de uso ocasional é o domicílio particular permanente que na data de referência servia
ocasionalmente de moradia. Ou seja, são aqueles usados para descanso de fins de semana, férias ou outro fim,
mesmo que, na data de referência, seus ocupantes ocasionais estivessem presentes. (IBGE, 2015)
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motivados particularmente pela desarticulação dos planejamentos governamentais
propostos para o turismo;
b) A resistência popular e comunitária em relação à ocupação urbano-litorânea, como
se pode destacar o município de Marcação que concentra 15 aldeias indígenas da
tribo potiguara, e preservação ambiental de planícies litorâneas e fluvio-marinhas;
c) A “pressão” econômica e espacial de estados circunvizinhos (RN e PE) que
extrapolam os seus espaços estaduais, “influenciando” os espaços paraibanos, como
é o caso do município de Pitimbu, que possui cerca de 3.700 domicílios de uso
ocasional, cerca de 50% de todos os seus domicílios municipais totais, e segundo
dados do IBGE (2015), tais domicílios possuem cerca de 55% de proprietários de
origem pernambucana;

É neste “cenário turístico” que mesmo nos anos 2000-2010, o estado da Paraíba
entra no rol dos empreendimentos turísticos de grande demanda nacional e internacional. Com
o crescimento do Brasil nos anos 2000, os investimentos estrangeiros aumentam
consideravelmente no Nordeste brasileiro, principalmente no que alude ao “imobiliário
turístico”. (SILVA, 2010)
Mesmo com número reduzido de empreendimentos turísticos de grande porte
comparados aos estados de CE, PB, RN e PE que se destacam regionalmente, a Paraíba
consegue ter cinco grandes empreendimentos turísticos (intitulados de “resorts”) que
praticamente apareceram no final dos anos 2000 e no início dos anos 2010, acompanhando o
nível internacional de investimentos turísticos europeus, bem como da inserção, no contexto
nacional, da Copa do Mundo de 2014.
O primeiro e bem mais conhecido que os demais, tem uma particularidade, pois ao
ser fundado em 1971, o intitulado Hotel Tambaú revolucionou a cidade de João Pessoa por
ser um dos mais “modernos” hotéis do Nordeste brasileiro, dono de uma arquitetura audaciosa
e atual perante aos outros hotéis. Localizado à beira mar da praia de Tambaú (uma das áreas
que mais se expandiram nos anos 1950-60) o inovador Hotel Tropical Tambaú66 é um dos
66
Desse modo, a arquitetura do Hotel propunha um novo conceito de hospedar, a partir de um espaço
multifuncional em uma estrutura formal circular, provendo não apenas as necessidades dos hóspedes, mas
tornando-se, igualmente, um ponto de visitação para os moradores da cidade, uma vez que, no momento de sua
construção, a Praia de Tambaú era destituída de equipamentos de lazer e caracterizada pelo uso ocasional de
veraneio (ROCHA, G.C & TINEM, N, 2013, p.11)

320

“marcos” do turismo em João Pessoa, tendo status de “resort” nos dias de hoje. (Figuras 26 e
27)
Diferentemente dos novos empreendimentos, que possuem um caráter mundial e
globalizado - voltado principalmente para um mercado europeu - o primeiro grande hotel de
João Pessoa/Paraíba foi idealizado especialmente pelas elites paraibanas e pelo comando dos
governos municipais e estaduais, que motivados pelo sucesso e surgimento do modelo de
Cancun no México, queriam “implantar” tais características nas capitais estaduais daqui.
É desta forma que percebemos a “ruptura turística” em relação aos demais espaços.
Os espaços turísticos são produzidos a partir de uma lógica cada vez mais “articulada e
desarticulada” do espaço urbano já consolidado. Ou seja, produzir espaços turísticos é
produzir uma nova dimensão na cidade, por isso o termo de “áreas turísticas” reflete esta nova
“cidade” que o turismo constrói tanto na esfera imaginária (como a representação que é
vinculada) como no “real” (BOULLON, 2002).
Tais ideários são percebidos nas elites de João Pessoa (PB) com seu primeiro grande
hotel localizado na cidade, pois,
Não se sabe ao certo os motivos que levaram o arquiteto Sérgio Bernardes a escolher
a praia de Tambaú como local adequado para implantação de seu projeto. Especulase que a necessidade de ocupar a orla, no trecho mais próximo a cidade, teria sido
um dos motivos que justificaria a escolha uma vez que, até meados da década de
1950 a praia era praticamente desabitada, sem infraestrutura e de difícil acesso,
porém com um potencial turístico promissor aos olhos de industriais e comerciantes.
A partir das notícias percebe-se a existência de manifestações populares
reivindicando melhoramentos na orla de João Pessoa, embora essa ocupação ainda
não estivesse consolidada. Na tentativa de pressionar o governo a investir no bairro,
surge um movimento que propõe a emancipação da praia de Tambaú (THAÍSE &
NELCI, 2005, p.7)

O hotel, ao se transformar no “símbolo turístico” da Paraíba e da praia de Tambaú,
motiva o turismo e o setor imobiliário (que já tinha o prestígio das casas de veraneio) a
ampliar suas demandas, perante a necessidade de ocupação de tal área na capital de João
Pessoa. O hotel passa por reformas em 2013 revitalizando sua fama na cidade. Entretanto,
com as crises governamentais dos estados nos anos 1980-90, o turismo passa a receber menos
ações diretas das elites, o que será retomado com a volta do PRODETUR-NE nos anos 1990.
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Figura 26 e 27 - Proposta de Hotel moderno em Tambaú (1965) e Foto Atual do Hotel Tropical Tambaú
Fonte: In: Thaíse & Nelci (2005);
Fonte original: Jornal A União (Isto quer dizer progresso, 18.04.1961 - p.04) e www.tropicaltimbau.com.br.

Com o retorno das ações turísticas na cidade de João Pessoa e no litoral paraibano
pelo PRODETUR/NE, o estado recebe empreendimentos de grande porte, todos considerados
resorts, no intuito de atrair recursos e fluxos turísticos nacionais e internacionais. O primeiro
projeto desta “fase turística67” foi o Mussulo Resort, do grupo Mantra68, inaugurado em 2009
no município de Conde, com cerca de 112 leitos; seguido do Tambaba Country Praia Resort
localizado em Pitimbu e do Costa Brava Praia Resort situado em Lucena. São estes os
principais empreendimentos turísticos da Paraíba. (Tabela 41)

Empreendimento

Município

Leitos

Criação

Costa Brava Praia Resort

Lucena

264

2012

Tambaba Country Club Resort69

Pitimbu

-

2010

67

Mesmo com a construção do Lagos Country & Resort na cidade de Campina Grande (2008), que seria o
primeiro resort da Paraíba, nós consideramos o Mussulo Resort, por ele está localizado no município de Conde,
litoral da Paraíba. O Lagos Country & Resort é construído no intuito de ter fluxos rurais, e apresenta
características diferenciadas dos “resorts litorâneos” que se distinguem por ser vinculados aos fluxos
metropolitanos de diversas escalas, bem como um aporte maior de investimentos.
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O Grupo Mantra é originário do Uruguai, que administra hotéis e cassinos, como o Mantra Resort SPA e
Cassino, em Punta Del Leste, Uruguai. O Mussulo Resort acaba sendo o primeiro do grupo no Brasil.
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Tambaba Country Club Resort é um tipo diferenciado de “resort”. Chamado de “resort integrado”, este tipo
de empreendimento tem todas as funções de um resort (lazer, equipamentos, entre outros) mas a
responsabilidade direta e/ou indireta da construção dos imóveis é do cliente, que paga em média, € 25 mil à € 35
mil euros (R$ 85 mil à R$ 120 mil, situação outubro/2015). Ele é “caracterizado como um resort delimitado por
dois rios de água doce disponíveis para a pesca e natação, assim como 30 mil hectares de floresta tropical
protegida dentro das fronteiras do empreendimento, prontos para serem explorados em seus momentos de lazer.
Tambaba Country Club Resort foi estruturado para oferecer uma gama de atividades que atendem a todas as
idades e preferências.Com 1.090 lotes na forma de um resort de luxo em meio a um espaço ecológico
privilegiado, as instalações e amenidades locais incluem: o maior parque aquático da Paraíba, com 2.500m² de
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Mussulo Resort
Tropical Timbaú Resort

Conde

112

2009

João Pessoa

175

1971

Tabela 41 - Principais empreendimentos do litoral de Paraíba - 2015
Fonte: MTUR (2015), Quatro Rodas (2015)

Com a implantação de tais complexos hoteleiros, os espaços litorâneos paraibanos se
integram a esta grande rede internacional de empreendimentos turísticos, que reforça a
inserção desta região no “turismo internacional”. Segundo a Empresa Paraibana de Turismo
(PBTur) foram recebidos em 2008 cerca de 350 mil turistas, enquanto que em 2009, esse total
chegou à 440 mil; em 2010 há um salto para 598 mil visitantes, enquanto em 2011 alcançouse o patamar de 1.144 mil70, e no último ano, em 2014, somou-se 1.650 mil de turistas/ano,
refletindo um crescimento de 371% em 6 anos, retrato considerável do crescimento da
atividade turística nestes últimos anos como podemos acompanhar na Tabela 42.

Número Total de

Número de Turistas

Turistas

Estrangeiros

2003

235.801

2.687

2005

232.334

4.256

2007

339.155

6.025

2009

598.015

9.566

2010

926.043

13.420

2011

1.144.256

21.089

Ano

espelho d'água e praia artificial, mais área para crianças. A ideia de “resort integrado” está caraterizado: “Temos
por um lado a utilização de segundas residências situadas em zonas urbanas e/ou rurais, no litoral e/ou interior,
como forma de turismo e de lazer, e noutra perspectiva o universo dos resorts integrados que consiste em
segundas residências localizadas em empreendimentos turísticos que promovem um variado conjunto de
atividades e experiências com características específicas, situados em espaços com continuidade territorial,
planeados e submetidos a uma gestão integrada (PALUTEIA, 2011,p.7)
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Segundo a própria PBTur, a ampliação de turistas na Paraíba se deu por três motivos principais: a) o aumento
considerável de turistas estrangeiros além de investimentos maciços no Nordeste no período de 2009-2012 por
causa da Copa do Mundo de 2014; b) as reformas sucessivas do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto
(que como já vimos também recebeu recursos do PAC em 2012/2015) e no final de 2007 e início de 2008 ainda
passou por outra reforma que ampliou o Terminal de Passageiro (passou de 1,4 milhão de passageiros/ano para
2,2 milhões de passageiros/ano); e por último, pelas ações governamentais paraibanas que teriam surtido efeito
em especial àqueles que se associaram à novos empreendimentos turísticos de nível internacional.
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2012

1.252.359

26.459

2013

1.598.006

42.577

2014

1.649.965

56.256

Tabela 42: Número de Turistas no Estado da Paraíba (2004-2014)
Fonte: PBTur, 2015 e MTUR,2015.

Apesar da predominância dos fluxos turísticos paraibanos - que seguem à mesma
lógica do Nordeste brasileiro - serem nacionais, o número de estrangeiros cresceu
significativamente durante a última década: de quase 3 mil em 2003 para quase 60 mil em
2014. Denota-se então, que o público turístico do estado se diversificou.
Todavia é interessante notar que pelos dados da Infraero (2015), a cidade de João
Pessoa é uma das capitais estaduais nordestinas que não recebem voos internacionais,
dependendo assim de outros aeroportos e/ou cidades. As cidades de Salvador e Fortaleza
lideram no número de voos estrangeiros no Nordeste brasileiro, chegando a 14 voos regulares,
seguidas por Recife com onze e Natal com três voos regulares internacionais. Há aqui
novamente a centralidade das metrópoles de Fortaleza, Recife, Salvador e a emergente cidade
de Natal no contexto turístico diante da hegemonia e garantia dos fluxos e investimentos
diretos e indiretos ao turismo.
Outro fator preponderante discutido desde 2013 e que prossegue até o final de 2015 é
a implantação de um hub71 da TAM Linhas Aéreas, para o qual apenas Fortaleza, Recife e
Natal “concorrem”. Este empreendimento é estratégico no campo industrial e turístico, pois, o
hub é um importante equipamento multifuncional que hoje favorece a superioridade de São
Paulo e Rio de Janeiro.
Localização geográfica, infraestrutura do aeroporto e potencial de crescimento do
terminal. Esses são os principais critérios que serão levados em conta pela Latam –
controladora da brasileira TAM e chilena Lan - para a escolha do seu futuro hub
(centro de conexões de voos) no Nordeste. A companhia vai escolher entre os
aeroportos de Fortaleza, Natal e Recife para instalação de seu hub - aeroporto que se
caracteriza pela dimensão e atração de grande número de voos ou, também, onde
uma companhia aérea possui sede, hangares ou terminais dedicados. (...) O grupo já
71

Hub é um ponto de conexão de cargas e/ou passageiros de uma empresa aérea. Para a companhia aérea,
significa menos quilometragem de voos e economia de combustível. Caracteriza-se por serem plataformas de
distribuição de voos em seus aeroportos, favorecendo uma melhor logística. Em um exemplo, um voo oriundo de
Santiago (Chile) para Portugal (Lisboa) não precisa parar necessariamente em São Paulo ou Rio de Janeiro,
evitando “congestionamento aéreo” além de economizar combustível pela proximidade espacial. (Extraído de
www.folha.uol.com.br)
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iniciou análises de viabilidade para a iniciativa que pretende ampliar a atuação em
voos entre a América do Sul e a Europa, considerando a posição geográfica
estratégica da região. Serão 14 voos diários para a Europa e 46 para a América do
Sul a partir do hub. (...). Nessa disputa aberta, Fortaleza entrou recentemente com
novo pacote de concessões de aeroportos. Natal é o ponto mais próximo da Europa.
Já Recife sedia o aeroporto que foi eleito pelos passageiros o melhor do Brasil no
prêmio “Aeroportos + Brasil 2015”, promovido pela Secretaria de Aviação Civil.
Com investimento previsto de até R$ 4 bilhões, a Latam deve definir o início da
implementação do hub ainda neste ano. Já as operações devem iniciar em dezembro
de 2016. Há outros fatores determinantes, como custos menores e incentivos fiscais,
como redução na alíquota do ICMS sobre o querosene de avião (...) O novo hub na
Região Nordeste - seja no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves/São
Gonçalo do Amarante (Natal), no Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza)
ou no Aeroporto Internacional dos Guararapes (Recife) - oferecerá tempo bem
menor de voos entre o Brasil e a Europa, na comparação com São Paulo e Rio de
Janeiro, além de distribuir melhor as conexões e horários. (Extraído de
www.aviacao.gov.br, 2015)

Além de ser excluída da relação de cidades que poderiam abrigar o hub, a cidade de
João Pessoa também procurou ser uma das sedes da Copa do Mundo, mas foi rejeitada pelos
critérios da FIFA. Segundo os dados preliminares da FIFA (2009) a possibilidade de 17 sedes
da Copa do Mundo de 2014 foi descartada pela falta de infraestrutura e a falta de logística
espacial e de empreendimentos turísticos. Mas pelos dados do jornal “Folha de São Paulo”
(2010), a escolha das sedes foi política, pois privilegiou os estados com maior expressividade
nacional/regional, bem como aqueles que possuíam times com grandes torcidas e potencial
econômico de consumo.
Ainda assim o estado procurou entrar na lista de possíveis locais que receberiam
seleções na Copa do Mundo/2014 mesmo sem ser uma das sedes dos jogos. Esta candidatura
também foi rejeitada por falta de infraestrutura urbana e, mais precisamente, de equipamentos
urbanos e uma reforma de estádios de forma viável (MINISTÉRIO DO ESPORTE, 2015).
Em resumo, além de não ter sido selecionada como cidade-sede, João Pessoa, também não
abrigou nenhuma seleção participante do evento. Todavia, o Ministério do Esporte investiu
cerca de R$ 2,5 milhões em um centro de treinamento (CT) para possíveis seleções que
quisessem se concentrar na cidade, porém, nenhum time participante da Copa do Mundo se
interessou. Por estas razões, ela ficou fora do roteiro do evento.
Desta forma, foram escolhidas 12 sedes principais, para onde se destinaram os
recursos da Copa do Mundo para melhorias ou implantação de infraestrutura urbana e
reforma, ampliação e construção de estádios, bem como logística urbana. Por outro lado,
foram escolhidas 40 subsedes, cidades que poderiam ter centros de treinamento direto e
indireto das seleções durante os jogos ou mesmo antes do início da competição (Mapa 36)
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Logo, a cidade de João Pessoa mesmo com “vantagens espaciais” que a colocariam
como um espaço competitivo para sediar eventos para a Copa do Mundo de 2014, como a
proximidade de Natal/RN e Recife/PE e condições climáticas razoáveis (em comparação com
Distrito Federal/DF e Cuiabá/MT, por exemplo) precisou modificar suas principais
estratégicas turísticas durante o evento esportivo.
Para Duch (2011) as elites políticas e econômicas de João Pessoa fomentaram
estratégias para evitar a “perda de investimentos e recursos turísticos” durante a Copa do
Mundo de 2014, incrementando propagandas e marketing veiculados nos países europeus
através da Empresa Paraibana de Turismo, para reforçar a “imagem” da cidade para os
estrangeiros, como “lugar” a ser conhecidos no Brasil. Participaram de tal estratégica, o
SEBRAE, CV&B, FECOMÉRCIO e a ABAV como principais agentes de marketing, além
dos órgãos governamentais.

Mapa 45 - Sedes e Subsedes da Copa do Mundo de 2014
Fonte: Ministério do Esporte, 2015.

Neste contexto do evento esportivo mundial, as centralidades das principais cidades e
metrópoles frente à sua configuração socioespacial e no seu papel político se fortaleceram
mais ainda na região Nordeste. Nesta faixa territorial, temos quatro das doze sedes brasileiras
(quatro capitais nordestinas: Fortaleza, Natal, Salvador e Recife) além de duas subsedes
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(Maceió/AL) e Aracaju (SE) que abrigaram em seus Centros de Treinamentos, as seleções de
Gana e Grécia, respectivamente.
Mesmo assim, segundo informações do MTUR (2015) a cidade de João Pessoa foi
impactada pelos fluxos turísticos oriundos da Copa do Mundo/2014 em que os resorts se
destacaram tendo até 100% de ocupação, sobressaindo a Costa Brava Praia Resort em
Lucena, bem como o Mussulo Resort de Conde, que segundo informações do próprio resort,
teve um lucro 15% maior em 2014 em comparação com o ano anterior. (Figuras 28 e 29)

FIGURAS 28 e 29: Tambaba Country Club Resort (Pitimbu-PB) e Costa Brava Praia Resort (Lucena/PB)
Fonte: www.mtur.gov.br

Figuras 30 e 31: Mussulo Resort, Conde/PB
Fonte: www. mussulobymantra.com.br

Aqui está a “contradição socioespacial” da sociedade contemporânea, que mesmo com
a hegemonia de espaços urbano-metropolitanos, há a concentração/desconcentração de fluxos
econômicos, bem como a articulação e desenvolvimento desigual e combinado. As “redes
turísticas” tanto quanto a “rede urbana” são reforçadas por esses processos espaciais. Em
outras palavras, a Copa do Mundo de 2014, com os efeitos políticos e econômicos, promoveu
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“ações governamentais e/ou privadas” para receber recursos e investimentos para o
desenvolvimento e crescimento econômico (fluxos turísticos como empreendimentos
diversos) e com a “desigualdade” desta concentração de investimentos instigou a hegemonia
das metrópoles.
Entretanto, as cidades em segundo plano também receberam, concomitantemente,
“uma segunda ordem de recursos e/ou de fluxos turísticos” provocando também o seu
desenvolvimento. Desta forma, a “rede turística” é incrementada e ampliada ante os mais
diversos processos espaciais e períodos históricos desiguais, porém de maneiras combinadas.
Logo, nos estados com a “concorrência turística”, as estratégias se tornam cada vez mais
acirradas e articuladas, para se conseguir atrair um maior volume de recursos financeiros.
Com os investimentos oriundos da Copa do Mundo/2014 e com o PRODETUR NACIONAL
(atual fase do programa) os gestores dos planos governamentais turísticos tentam colocá-los
em prática.
Desse jeito, a Paraíba mesmo com “lacunas” nos maiores investimentos públicos
e/ou privados do turismo no Nordeste brasileiro, prossegue com ações governamentais de
marketing e propaganda de forma mais intensa, que juntamente com articulações da iniciativa
privada, ainda planificam grandes projetos turísticos no estado. Na Paraíba, a associação dos
fluxos turísticos aos fluxos vilegiaturistas são aliados às grandes empresas turísticas, no
sentido de estimular o que já chamamos de “resort residencial” ou “resort integrado”. Alguns
autores questionam tais “situações turísticas” o intitulando de “turismo de segundas
residências72” ou como já discutimos o “imobiliário turístico”.

72

Tulik aponta o que de fato considera como segunda residência: “residência secundária, portanto, é um
alojamento turístico particular, utilizado temporariamente nos momentos de lazer, por pessoas que têm domicílio
permanente em outro lugar (TULIK, 2001, p. 9) ”. Para Coriolano (2005), as segundas residências também são
como alojamentos turísticos, pela influência do turismo na produção socioespacial. Lopes Junior (2015, p.20)
observa que, as segundas residências não se restringem ao lazer garantido aos seus proprietários, pois também
geram repercussões socioespaciais nos lugares onde estão localizadas. Pode-se dizer que a presença de segundas
residências em localidades turísticas possui caráter ambíguo. Neste contexto, as discussões sobre “veraneio e
vilegiatura” são alguns dos conceitos mais complexos na Geografia do Turismo. Pereira (2013) e Dantas (2014)
contribuem para uma discussão mais profunda. Neste ponto, o conceito de “urbanização litorânea” (isto é, as
práticas marítimas modernas que se apresentam não particulares e/ou singulares, mas de formas cada vez mais
integradas,) influencia a produção espacial nos estados nordestinos. O turismo e a vilegiatura (para alguns,
chamado apenas de “veraneio”) se apresentam como atividades urbanas e/ou de lazer que promovem produção
espacial de diferentes níveis e intensidades, refletindo os agentes espaciais envolvidos, não possuindo um
“padrão” tampouco formas específicas. Apenas podemos empreender tendências a partir dos fluxos
metropolitanos, que geralmente são os responsáveis pelo início da atividade vilegiaturistas nos espaços
litorâneos nordestinos.
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Assim, podemos empreender que a atual configuração espacial turística (2015-2020)
do litoral paraibano se apresenta através de três principais estratégias:

a) A implantação de resorts nos municípios litorâneos (principalmente em João
Pessoa, por sua infraestrutura, seguidos por Conde, Pitimbu que são considerados
municípios que possuem “consolidação turística”);

b) A integração (com investimentos privados e públicos) nos municípios de Conde,
João Pessoa e Pitimbu que além de características turísticas, também apresentam
números consideráveis de segundas residências, o que reflete nos fluxos intensos
durante o ano;
c) A integração do “turismo litorâneo” ao turismo histórico/cultural na cidade de
João Pessoa devido à presença de vários patrimônios históricos [principalmente
prédios e monumentos ainda do século XVI e XVII] diversificando assim, públicos
turísticos, bem como a implantação de “particularidades turísticas” na cidade, que
ainda é a principal “porta de entrada” turística do estado;

Desta forma, o litoral paraibano torna-se praticamente “polarizado” por duas
principais cidades: João Pessoa-PB, a capital estadual e a metrópole Recife-PE que por sua
proximidade e “fluxos metropolitanos de lazer” impactam no estado. Segundo dados do
MTUR (2015), em 2013 e 2014, dos turistas que visitaram a Paraíba, 21% são oriundos de
Pernambuco, sendo assim o primeiro estado com número de turistas, logo depois da própria
Paraíba, com 52% dos turistas, que são de origem interna. Outro dado relevante é a
proximidade da cidade de Pitimbu que fica apenas à 95 km de Recife, detentora de 3.728
domicílios de uso ocasional, destes 55% são de gênese pernambucana, como demonstram as
Se temos a cidade de Pitimbu, claramente relacionada aos fluxos procedentes de
Recife, a cidade de Cabedelo à poucos quilômetros de João Pessoa se apresenta também com
alto número de domicílios de uso ocasional, ocupando a segunda posição municipal
paraibana, com cerca de 3.942, apenas perdendo para João Pessoa (7.493). Os dados da
Prefeitura Municipal de Cabedelo (2015) estimam que cerca de 60% destes domicílios são
provenientes de João Pessoa (Figuras 32 e 33).
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Figuras 32 e 33: Segundas Residências nas cidades de Pitimbu e Cabedelo
Fonte: www.olx.com.br

Assim sendo, a urbanização litorânea de Paraíba se fortalece pelos domicílios de uso
ocasional que promovem fluxos oriundos de outras cidades, especialmente em feriados, férias
e finais de semana, com equipamentos urbanos básicos como mercadinhos, postos de
gasolinas, restaurantes, além de empregos diretos e/ou indiretos, como caseiros, entre outros.
(PEREIRA, 2013)
Por outro lado, o turismo, considerado como uma atividade econômica de
planejamento governamental, já que possui investimentos de médio e longo prazo, juntamente
com investimentos nacionais e internacionais, ou empreendimentos de grande porte - mesmo
com crise financeira da Europa e do próprio Brasil - prosseguem sendo projetados
(PARAÍBA, (2014).
Na Tabela 43, há dois projetos a serem construídos até o ano de 2019, ambos em de
João Pessoa. Pretende-se edificar os dois resorts na porção sul da capital paraibana, com
fronteira do município de Conde, uma das principais áreas propicias ao turismo, juntamente
com Cabedelo, todas “polarizadas” pelos fluxos turísticos direcionados à João Pessoa.

Empreendimento

Grupo

Município

Leitos

Situação

Sem nome

BRA Transportes/Holanda

João Pessoa

500

Em fase de projeto

Sem nome

Via Atlântica/Holanda

João Pessoa

544

Em fase de projeto
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Tabela 43 - Projetos de Empreendimentos Turísticos a serem construídos - 2015¹
Fonte: www.paraiba.gov.br

Desta forma, o projeto “Costa das Piscinas” converte-se em um planejamento
governamental “híbrido” a partir das ideias originais. Pela falta de investimentos e
empréstimos oriundos do Tesouro Estadual e Governo Federal (como já discutimos no
capítulo 5) o estado da Paraíba projeta novas estratégias espaciais para a consolidação
“turística” no Nordeste brasileiro.
Com um pequeno litoral (cerca de 117 km) a Paraíba tenta fortificar uma “política
turística” que consiga atrair investimentos públicos e privados para seu território. Entre a falta
de estrutura urbana e a “concorrência” com as outras unidades federativas, o turismo
consegue crescer consideravelmente, porém ainda bem abaixo dos demais estados nordestinos
de maiores fluxos.
Em vista disto, analisando os “roteiros turísticos” da Paraíba, percebemos uma
situação contraditória: segundo MTUR (2015) os seus principais roteiros turísticos ainda são
aqueles direcionados ao turismo sertanejo, destaque no Nordeste e intitulados de Civilização
de Açúcar e Roteiro Cariri, onde a cidade de Campina Grande, ocupa um papel fundamental
como “Polo Turístico” destes roteiros. (Figura 34 e 35)
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Figuras 34 e 35: Principais roteiros turísticos de Paraíba
Fonte: www.mtur.gov.br

Por outro lado, o litoral da Paraíba não consegue revigorar roteiros turísticos como
em outros estados, colocando apenas a cidade de João Pessoa como seu “principal destino de
lazer”, enquanto os outros municípios litorâneos ficam à margem dos maiores fluxos
turísticos, exceto com “pontos” de resorts que se expandiram particularmente na década de
2010. Empreendemos assim uma “urbanização dispersa e desarticulada” em que João Pessoa
apresenta-se como o principal espaço turístico.
Portanto, evidenciaremos os três fatores principais para o efeito do planejamento
turístico na Paraíba que o tornam diferenciado [leia-se secundário] em relações aos principais
“Estados Turísticos”:
a) a “política” contraditória se apresenta como fator de “instabilidade” do
planejamento governamental. Seja pela falta e/ou ineficácia

de planos

governamentais estaduais de fato possíveis, como pela falta de “poder político” em
escala regional/nacional. As ações governamentais dos planos de governo
modificam-se durante o tempo. Nos governos de 1980-90 privilegia-se o litoral como
“espaço turístico”; nos anos 1990-2000 o “sertão” volta a ser uma das maiores
prioridades e, nos anos 2000-2010, há a “concomitância de ações”. Enfim, a Paraíba,
só terá uma “política meramente turística” efetiva a partir dos anos 2010;
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b) a presença das metrópoles próximas espacialmente com aspectos turísticos: as
cidades de Natal e Recife se colocam como “espaços concorrentes”, posicionando a
capital de João Pessoa como “espaço polarizado” dos principais fluxos turísticos e
econômicos.
c) a infraestrutura do estado é deficiente, apesar da construção da PB-008 e das
reformas dos Aeroportos, estes são fatores insuficientes para fomentar uma
“integração” que corresponda à magnitude do litoral paraibano com outros estados.
Formam-se “cidades turísticas e/ou de segundas residências” isoladas enquanto
outras apresentam fluxos bem menores, ou com atividades econômicas diferenciadas.

Desta forma, o estado da Paraíba tem em seu principal espaço norteador nas redes
turísticas nordestinas e nacionais, a cidade de João Pessoa, que se coloca como a basilar
cidade turística por sua “imagem” trabalhada pelo estado, atraindo turistas nacionais e
internacionais. Isto se deve antes de tudo, ao papel “metropolitano” que sua RM’ produz.
Além de concentrar 85% de todos os turistas do estado, João Pessoa também é o
maior município em número de domicílios de uso ocasional (7.493 contra 3.942 de Cabedelo
e 3.728 de Pitimbu), além de “controlar” o Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto
em Bayeux. A capital além de centro econômico, é o polo metropolitano e turístico de
Paraíba. Logo, a expansão se concentra principalmente na porção sul (coincidindo com a
expansão sul da cidade com a da RM e da ocupação territorial do litoral) e na cidade de
Campina Grande (que também possui 4.249 domicílios ocasionais, mas tem uma outra lógica
turística).
O Mapa 37 mostra uma síntese das principais ações turísticas incluídas no plano da
“Costa das Piscinas” iniciado em 1991 com o PRODETUR/NE e as ações governamentais
posteriores, que procuraram de fato, colocar esta unidade federativa como um dos ícones
turísticos do Nordeste brasileiro.
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6.3. Alagoas: A “Costa dos Corais”

Seguindo a lógica do planejamento governamental turístico, outro estado que
também se vincula à “rede turística secundária” do Nordeste brasileiro é Alagoas. Ao
contrário de João Pessoa, a cidade de Maceió impulsionada pelas elites alagoanas notadamente alcooeiras e comerciais - se apresenta com planos turísticos em níveis
regionais/nacionais desde a década de 1960.
A cidade de Maceió se destacou, regional e nacionalmente, nos anos 1960-80
pelo sucesso da produção de cana-de-açúcar e por ser o principal centro econômico de
Alagoas. O turismo aparecia como “plano paralelo” à produção intensiva da indústria
voltada à cana-de-açúcar, mas que juntamente com as outras atividades, provocara uma
série de transformações socioespaciais na cidade.
Com um litoral de 40 km (Alagoas possui 229 km) Maceió é uma das suas
principais cidades turística, responsável também pela lógica econômica que a
transformou no maior centro econômico de Alagoas desde o século XIX. Porém, o
turismo acentuou-se, prioritariamente, a partir dos anos 1960-70 com ações
governamentais que procuravam colocar a atividade como uma das pioneiras no
Nordeste.
A década de 1970 marca os primórdios da expansão turística com a melhoria
de sua infraestrutura básica e de equipamentos turísticos em Alagoas (...).
Entre 1980 e 1990 o estado chegou a ser um dos primeiros destinos turísticos
do Nordeste brasileiro, contudo, nas décadas seguintes (1990-2000),
conforme dados da Comissão de Turismo Integrada do Nordeste (CTI-NE),
passou a ocupar as últimas classificações na preferência dos turistas que
visitaram o Nordeste Brasileiro (MARTINS, 2009). Atualmente, tal quadro
apresenta melhorias, e Alagoas, diante de sua inegável riqueza natural e
cultural, vem sendo considerado um dos destinos mais procurados da região,
e seu potencial de crescimento no setor vem sendo cada vez mais
reconhecido pelo mercado turístico regional e nacional. (VASCONCELOS,
D.A.L; BEZERRA, E.J.G, 2012, p.150)

Desta

forma,

as

ações

dos

governos

alagoanos

são

direcionadas,

essencialmente para a cidade de Maceió, concentrando nela uma infraestrutura que
consiga atrair não só investimentos e fluxos de pessoas relacionadas ao turismo, bem
como reforçar o papel espacial que a capital alagoana possui na economia de seu
território. Em suma, o turismo em Maceió é uma das vertentes econômicas importantes
desde a década de 1970.
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Por conseguinte, desde os anos 1970, o turismo teve atenção especial do
governo estadual que pretendia colocar Maceió como um dos maiores destinos turísticos
do Nordeste, bem como identificar outros lugares com “potenciais turísticos” em seus
espaços litorâneos, áreas escolhidas para o planejamento governamental turístico.
Segundo Cabral (2005) o turismo nos anos 1970-80 recebeu quase 20% do total de
investimentos do estado de Alagoas.
Por outro lado, os financiamentos de hotéis e pousadas realizados pela esfera
federal nos anos 1980 colocou Maceió na posição de detentora de grande aporte de
empreendimentos turísticos, visto o crescimento rápido da cidade. Desta forma, a beiramar de Maceió concentra grande parte dos equipamentos urbanos e turísticos de
Alagoas, como a maior parte dos turistas do estado, desde esse período: 94% do total
estadual em 1970, 91% do total estadual em 1980 e 89% do total estadual em 1990.
(SETUR/AL, 2015)
Em resumo, podemos afirmar que o estado de Alagoas, no que corresponde ao
desenvolvimento turístico, exibe praticamente três fases:

a) Décadas de 1960-80: este período histórico marca o desenvolvimento da
cidade a partir da urbanização intensa por causa do êxodo rural bem como da
expansão/crescimento da cultura sucroalcooeira promovendo uma melhoria
significativa de infraestrutura e de serviços na cidade de Maceió, bem como o
“turismo” como atividade econômica alternativa para o estado;

b) Décadas de 1980-90: marcada pela estagnação econômica (provocado pela
queda do preço do álcool e do açúcar) e a redução de fluxos turísticos
promovido principalmente pela “concorrência” de outros estados e lugares.
Tanto Maceió como Alagoas deixam de ser destinos atraentes visto os custos,
infraestrutura e principalmente, a ausência de diversidade de opções turística;
c) Décadas de 1990-2010: esta fase destaca-se pelo relativo crescimento do
turismo no estado, motivados pelos os investimentos do PRODETUR/NE e do
Tesouro Estadual que trabalham a “imagem do turismo ecológico” com as
consideráveis unidades de conservação presente em Alagoas, reforçadas por
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intensa propaganda e marketing turístico em prol de Maceió e do litoral
alagoano;
No período de 1970-80, as políticas governamentais turísticas ficam
concentradas na cidade de Maceió; não houve significativamente “projetos turísticos”
integrando o litoral alagoano, sendo apenas prioridade os investimentos na capital. Com
o surgimento do PRODETUR/NE I há a possibilidade de recursos/empréstimos
realizados pelo BNB para projetos turísticos. Nesse caso, há uma grande “concorrência”
entre as unidades federativas para captar um maior aporte de investimentos.
Já nos anos 1980-90 com as “crises econômicas”, vários projetos foram
ventilados no final dos anos 1980 e começo dos anos 1990 no intuito de promover o
desenvolvimento turístico alagoano. Um dos que se destaca é o Projeto Costa Dourada,
que consistia principalmente em “construir um polo turístico interestadual” que se inicia
no município de Cabo de Santo Agostinho (PE) e vai até a Barra de Santo Antônio
(AL), formando um centro turístico, chamado de Centro Turístico de Guadalupe.

A criação do Centro Turístico de Guadalupe, uma das ações do Projeto Costa
Dourada, pretendia transformar o litoral sul do Estado de Pernambuco no
“Caribe brasileiro, ” junto com o litoral norte de Alagoas. O Centro Turístico
de Guadalupe previa a criação de uma zona de desenvolvimento turístico
entre as praias de Pontal de Sirinhaém e Ponta dos Manguinhos, divisa com o
município de Tamandaré. Para isso, pretendia-se deslocar toda a população
local da região para áreas próximas ao centro, e atrair grandes investidores
internacionais através de incentivos como isenção do imposto de renda
(KOHLER, J. 2008, p.44).

Este projeto visava fortalecer o turismo na região, coadunando o sul de
Pernambuco e o Norte de Alagoas, em uma área cada vez mais vinculada aos fluxos
internacionais. O ecoturismo, ligado às características naturais de Alagoas é um dos
destaques para a realização do projeto. Esta ideia foi “aperfeiçoada” com a Costa dos
Corais, e apresentada para o PRODETUR/NE do estado de Alagoas junto às outras
ações que privilegiavam o litoral alagoano.
A Costa dos Corais, o principal polo turístico de Alagoas foi impulsionado pelo
PRODETUR/NE I; tem-se nele 11 municípios: Maceió (capital estadual), Paripueira,
Barra de Santo Antônio, São Luiz do Quitunde, Matriz de Camaragibe, Passo de
Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto Calvo, Porto de Pedras, Japaratinga e

337

Maragogi, todos situados ao norte de Maceió, em direção ao litoral de Pernambuco.
Percebemos que, assim como na Paraíba, a ligação do planejamento governamental com
Pernambuco é considerável, principalmente pela metrópole Recife e seus fluxos
metropolitanos.

Mapa 47 - Caracterização geral e municípios do Polo Costa dos Corais
Fonte: BNB,2005

Com a prioridade de investimentos localizados no Norte de Alagoas (conforme
Mapa 47) estes municípios entrariam no rol de vários fluxos turísticos, estimulados pelo
Polo Costa dos Arrecifes (PE) e Costa dos Corais (Paraíba/AL), mas a produção
espacial (principalmente no que refere ao turismo) não reflete necessariamente o
planejamento governamental. Isto é, há diferenças entre a teoria e a prática
governamental. No caso alagoano isto é marcante.
Os recursos do PRODETUR/NE I não surtiram efeitos na maioria dos
municípios alagoanos, exceto em Maceió e Maragogi, um das clássicas localidades e
destinos turísticos de Alagoas. Duda & Araújo (2014) ao discutirem sobre o Polo Costa
dos Corais, percebem exatamente que as cidades que possuíam maiores fluxos turísticos
são as que se destacam visivelmente na lógica metropolitana (Maragogi, próximo à
Recife e litoral pernambucano) e Maceió (como capital centro-econômica relevante de
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Alagoas). Isto é, o “turismo” ainda intensifica a concentração da economia que já tinha
estas características “polarizadoras” e “isoladas”.

A agilidade na elaboração do Pdits, bem como a formação de parcerias e a
busca por outras fontes de recursos e investimentos, podem ser atitudes que
contribuíram para os resultados positivos de alguns estados. (...) a ausência
de uma atitude proativa do governo estadual foi até o presente uma
característica persistente do planejamento do Polo Costa dos Corais. Como
consequência, esse estado teve apenas dois projetos executados nesse polo.
Por causa dessa deficiência na criação das condições necessárias para a
disseminação das atividades turísticas na maior parte do Polo Costa dos
Corais, ocorreu um agudo desequilíbrio na espacialização dos efeitos do
turismo nesse polo. Verifica-se uma concentração, primariamente em Maceió
e, secundariamente, em Maragogi – destinos indutores desse polo – (...). Não
se constatou uma propagação significativa dos efeitos positivos do turismo
para os demais municípios que formam o polo, uma vez que não houve um
incremento na infraestrutura básica desses municípios, durante o mencionado
período. (DUDA, J.I. M; ARAUJO, L.M, 2014, p.214)

Novamente nos defrontamos com a questão metropolitana em seus aspectos
diferenciados (seja pela emissão ou atração de turistas, além dos fluxos originários das
segundas residências das metrópoles) na produção espacial turística. Se os primeiros
projetos turísticos de Paraíba são vinculados à Pernambuco, o Costa dos Corais mantém
laços estreitos com os espaços pernambucanos (com as ações integradas), mas promove
também um tipo de planejamento estadual, priorizando o Litoral Norte do estado.
Desta forma, os municípios constituintes do Polo Costa dos Corais são, em sua
maioria, litorâneos, exceto Porto Calvo, Matriz de Camaragibe e São Luiz do Quitunde.
A maior parte dos municípios do polo (exceto Maceió) possuem população média de 15
mil habitantes (Porto de Pedras, 8.151 habitantes e São Luiz do Quitunde, com 34 mil
habitantes, são os extremos), com PIBs discretos, tendo como os dois principais “polos
turísticos”: Maceió, a principal cidade alagoana, localizada na porção central do litoral;
e Maragogi, outra cidade relativamente maior que as pequenas, situada no extremo norte
do litoral alagoano, com distâncias de 135 km de Recife e à 128 km de Maceió, ou seja,
distâncias similares, conforme registra a Tabela 44.

Município

Maceió

Posição
em
relação
à
capital

Distânci
a da
Capital
(km)

Área
(km²)

População
(em mil)

PIB (em
mi R$)

Nº de
Empreendi
mentos
Turísticos

-

-

509,88

1.013.773

13.694

74

Nº de
Domicí
lios de
Uso
Ocasio
nal
8.818
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Paripueira

Norte

27

92,98

12.887

59,40

2

1.782

Barra de Santo Antônio

Norte

40

138,43

15.742

65,37

6

974

São Luiz do Quitunde

Norte

57

397,17

34.023

305,82

1

281

Passo do Camaragibe

Norte

79

244,48

15.419

72,28

4

307

Matriz de Camaragibe

Norte

85

238,35

25.008

156,62

1

227

São Miguel dos Milagres

Norte

95

76,74

7.876

37,74

14

389

Porto de Pedras

Norte

110

257,39

8.151

39,05

5

371

Porto Calvo

Norte

105

304,33

27.288

200,39

1

373

Japaratinga

Norte

118

85,95

8.350

34,80

12

623

Maragogi

Norte

128

334,05

32.171

149,92

25

2.879

TOTAL
2.679,8
1.200.688
14.815
145
17.024
¹. Segundo dados do IBGE (2015)
Tabela 44 - Principais características socioeconômicas dos municípios do Polo Costa dos Corais 2015¹
Fonte: IBGE (2015), Quatro Rodas (2015), MTUR (2015)

Segundo a Tabela 44, podemos perceber a relevância da região metropolitana e
da metrópole em Alagoas, tanto no âmbito turístico como no da vilegiatura. A cidade de
Maceió tem o maior volume de segundas residências (8.818), seguidos de Maragogi
(2.879) que está próximo ao litoral pernambucano, e de Paripueira (município ao lado
de Maceió, com 1.782). Ou seja, vemos aqui como tais áreas urbanas alagoanas
concentram grande parte dos fluxos direcionados ao lazer.
A centralização de empreendimentos turísticos também acompanha tal
característica. Maceió reúne o maior número: 74, seguido de Maragogi (25), São Miguel
dos Milagres (14) e Japaratinga (12). Ressalta-se ainda, a Barra de São Miguel
(município à 40 km de Maceió) que está fora da Costa dos Corais, mas que se destaca
nos empreendimentos turísticos, como podemos ver nas Figuras 36,37, 38 e 39.

340

Figuras 36 e 37: Salinas do Maragogi Resort - Maragogi/AL
Fonte: www.salinas.com.br/pt/maragogi

Figuras 38 e 39: Kenoa Resort (Barra de São Miguel/AL) e Hotel Jatiúca Resort (Maceió/AL)
Fonte: www.kenoaresort.com e www.hoteljatiuca.com.br

Segundo Coriolano (2007) os resorts são meios de hospedagens com
configurações espaciais de nível mais elitizado, localizados, principalmente, em áreas
naturais preservadas e amplas, distantes de áreas urbanizadas. Seriam “enclaves” com
uma estratégia de ter “atividades” para o turista usufruir de seus serviços. O primeiro
resort teria sido construído em 1952, na Bahia, chamado de Transamérica, no município
de Itaparica.
Ainda nos anos 1960, Alagoas é o primeiro estado a receber um resort, que se
configura como um dos empreendimentos turísticos mais importantes no contexto
internacional, pois, os investimentos são de considerável capital, que geralmente são
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resultantes de várias empresas multinacionais, bem como de fundos de pensão e/ou de
investimentos financeiros diversos. (SILVA, 2011)
Na Tabela 45, percebem-se os principais empreendimentos do litoral de
Alagoas que se destacam em duas fases: os anteriores aos anos 1990 e a maioria após os
anos 2000. Alguns tipos de resorts (como Grand Oca Resort Maragogi e Ritz Lagoa
Resort) são novas versões de resorts antigos que foram construídos nos anos 1960-70.
Desta forma, percebemos como o litoral alagoano possui uma ocupação turística antiga,
e que nos últimos anos, passa por outras transformações socioespaciais.
Empreendimento

Município

Leitos

Criação

Jatiúca Hotel e Resort

Maceió

271

1981

Village Pratagy

Maceió

214

1983

Salinas do Maragogi Resort

Maragogi

236

1989

Hotel Resort D’anatureza

Maceió

260

2003

Grand Oca Resort Maragogi

Maragogi

530

2006

Salinas de Maceió

Maceió

400

2008

Ritz Lagoa Resort

Maceió

106

2008

Kenoa Beach Spa & Resort

Barra de São Miguel

170

2009

Iloa Resort & Residence

Barra de São Miguel

308

2012

Tabela 45- Principais Empreendimentos do litoral de Alagoas – 2015
Fonte: MTUR (2015), Quatro Rodas (2015)

Assim, os resorts como na maioria dos espaços litorâneos nordestinos são cada
vez mais presentes na paisagem atual, fazendo com que se tenha uma “concorrência de
lugares” perante os investimentos públicos e privados. Os governos estaduais aliados
aos municipais (vinculados ao planejamento federal) formam ações visando a
implantação de resorts frente à expansão urbana/litorânea.
O crescimento das atividades de turismo e veraneio contribui já há um certo
tempo para converter em objeto de consumo uma série de lugares, com
destaque para a orla litorânea de países de clima ameno, tropicais e
equatoriais. A orla litorânea brasileira, com 8.698 km de extensão, uma das
mais extensas orlas litorâneas tropicais do mundo, não constitui uma exceção
nesse sentido. (...) Muitas vezes, em nome do desenvolvimento local
sustentável, da geração de empregos e da inserção nos fluxos produtivos,
vários municípios litorâneos, quando não os governos estaduais secundados
pelo governo federal, abrem exceções ou encontram soluções de
compromisso com promotores imobiliários, incorporadores e grupos
hoteleiros e grupos turísticos de porte internacional. Tais "soluções"
contribuem para permitir a implantação de resorts, hotéis de luxo, mannas e
condomínios fechados nas áreas litorâneas. Resulta daí uma expansão (...)
geográfica indiscriminada das atividades de turismo-veraneio que, somada à
multiplicação exponencial de condomínios de segunda residência em áreas
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litorâneas, coloca em risco a diversidade de um dos mais ricos conjuntos de
ecossistemas costeiros tropicais do mundo. (LIMONAD, 2007, p. 64-65)

Logo, Alagoas é um dos estados que desfrutam de mais força perante os
“pertencentes” ao segundo escalão hierárquico turístico, principalmente pela capacidade
imobiliária e fundiária de atrair recursos financeiros de vários países, notadamente de
espanhóis, portugueses e franceses. A “internacionalização” do turismo alagoano
apresentou uma diferenciação particular socioespacial desde os anos 1970.
Araújo & Dredge (2012) colocam em seus textos, a “visão internacional” sobre
o Brasil, principalmente o Nordeste brasileiro, em que Alagoas (juntamente com seu
poder de marketing e propaganda) consegue estar ao lado dos estados como a Bahia,
Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte como uma das principais áreas que
concentram grande parte dos empreendimentos turísticos (além das segundas
residências) e maior parte dos fluxos turísticos regionais.

Resort development in the northeast region is located mainly in five states:
Bahia, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Ceará. An
interesting point is that the northeast region of Brazil is strategically closer
to international tourist markets in Europe and North America when
compared with the country’s more developed southeaest and Southern states.
These strategic and locacional advantages, together with its natural beauty
and favourable climate, have led Brazil’s northeaest region to become a very
competitive destination region (ARAUJO, L.M; DREDGE, D, 2012)

Tais esforços governamentais e privados fazem com que o número de turistas
em território alagoano cresça significativamente (2003: 192 mil e 2014: 1,19 milhões de
turistas, perfazendo um aumento de 520% em 10 anos). Nesse percentual o total de
estrangeiros chega à quase 60 mil turistas (aproximadamente 5% do total) que mesmo
sendo uma porcentagem pequena, permanece como um dos que se destacam neste fluxo
regional/nacional.

Ano

Número de Turistas Totais

Número de Turistas
Estrangeiros

2003

192.263

***

2005

240.280

***
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2007

394.256

***

2009

506.245

***

2010

646.213

***

2011

774.439

***

2012

825.014

42.145

2013

1.050.205

51.089

2014

1.191.256

63.025

(***). Sem informações oficiais
Tabela 46: Número de Turistas no Estado de Alagoas (2004-2014)
Fonte: Sedetur/AL 2015 e MTUR, 2015

Nos dados do SEDETUR (2015) o ano de 2013 apresenta-se como um dos
mais relevantes na economia turística de Alagoas nos últimos 5 anos, repercutindo
principalmente na capacidade hoteleira (que cresceu significativamente na última
década) e na articulação econômica de outros setores, notadamente comércio e serviços,
com o aumento de pacotes turísticos direcionados à Maceió. Para o MTUR (2015),
Alagoas é um dos destinos nordestinos que mais cresce nos últimos anos.
A Copa do Mundo 2014 tem um papel fundamental no novo “rumo turístico”
do estado, especialmente por sua escolha como uma das subsedes das seleções. Escolha
realizada apenas em fevereiro de 2014 depois de se providenciar vários tipos de
estruturas. A seleção de Gana opta como seu Centro de Treinamento de Seleções da
Copa do Mundo/2014 a cidade de Maceió. Tal ação foi responsável por muitos tipos de
investimentos na cidade visando produzir uma “vitrine turística” a partir do evento
esportivo, frente à lógica regional. A Prefeitura Municipal e o Governo Estadual
promoveram uma série de “ações públicas” buscando o crescimento dos fluxos
turísticos.
O Centro de Treinamentos (CT) de Maceió está no Estádio Rei Pelé e tem a
capacidade para quase 19 mil pessoas; ele passou por readequações para ser aprovado
pelas normatizações da FIFA na Copa. Foram investidos cerca de R$ 3 milhões para as
novas obras, o que segundo informações do Jornal O Globo, ficou semelhante a gastos
de clubes europeus, como o do Barcelona/ESP.
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A “situação positiva” da Copa do Mundo deu-se peculiarmente pelas
características diferenciadas da cidade de Maceió: suas condições naturais e à exclusão
da cidade das sedes que possuíam jogos. “Em meio a esse clima esportivo, há quem só
queira fugir dos jogos ou de eventuais protestos. Maceió oferece-se como um dos
principais destinos para este tipo de turista, que querem apenas descansar (...)” (FOLHA
DE SÃO PAULO, 2014).
A euforia da Prefeitura Municipal de Maceió foi tamanha diante dos elogios da
FIFA em relação ao andamento das obras, que se ventilou várias informações de que a
cidade também abrigaria um CT exclusivo da FIFA a partir de 2016, com uma verba de
cerca de US$ 100 milhões - oriundos principalmente dos lucros angariados na Copa do
Mundo de 2014 - para vários estados que não tiveram sede. Alagoas, em Maceió, ficaria
com um montante de cerca de US$ 10 a 12 milhões.
Porém, segundo informações da Folha de São Paulo (2015) os investimentos da
FIFA não foram confirmados devido às investigações de seus dirigentes e à morosidade
de planejamentos da CBF. Esta conjuntura fez a cidade de Maceió se tornar um dos
principais destinos do Nordeste nos anos de 2013 e 2014, mas “amargar” prejuízos
segundo vários jornais de circulação.
Alagoas e sua capital Maceió, reconhecidos como espaços urbanos que tiveram
maior impacto dos investimentos governamentais depois do evento esportivo,
perceberam que o “prejuízo” foi mais como sinônimo da Copa do que do sucesso e
crescimento econômico. O crescimento previsto com o evento era de 35%, mas não
ultrapassou os 5 a 6% de fato. Em alguns casos, chegou-se a ter sérios problemas com
vários comerciantes. (GAZETA DE ALAGOAS, 2015)
Nota-se que, nas Figuras 40 e 41, o Centro de Treinamento Rei Pelé,
estabelecido no estádio do mesmo nome, no bairro de Trapiche da Barra, é um dos
“legados” da Copa do Mundo. Com os times alagoanos nas séries menos elitizadas do
futebol, o CT ficou como um tipo de “templo” sem funções específicas, principalmente
com o término dos investimentos da FIFA.
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Figuras 40 e 41: Centro de Treinamento da seleção de Gana - Estádio Rei Pelé
Fonte: www.cbf.com.br

Desta maneira, as estratégias alagoanas (principalmente em Maceió) foram de
certa forma, frustrantes. Apesar dos fluxos turísticos se ampliarem, percebeu-se que a
interferência direta da Copa do Mundo foi momentânea e “restrita”. Assim, com as
políticas governamentais alagoanas, o PRODETUR/NE e a Copa do Mundo, não
conseguiram “colocar” o estado no topo dos principais fluxos turísticos nordestinos.
Diante deste resultado, se reorganizam três novas estratégias, que representam a atual
configuração turística de Alagoas:

a) O governo alagoano beneficia os investimentos turísticos através de resorts
de origem internacional, que recebem normalmente incentivos fiscais bem
como outros tipos de privilégios de infraestrutura, por isso, se localizam em
alguns casos, em municípios litorâneos mais distantes de Maceió;

b) Com a presença de características naturais diferenciados, principalmente
associadas aos rios, lagos e lagoas, Alagoas prioriza roteiros geoecológicos,
“inserindo” alguns municípios interioranos, próximos a fronteira com Sergipe;

c) A proximidade de Pernambuco torna o “turismo” um processo espacial
interestadual, onde Maragogi, a cidade mais extrema ao Norte do estado,
recebe grande parte dos turistas, bem como concentram segundas residências
alagoanas, conforme as Figuras 42 e 43.
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Figuras 42 e 43: Segundas Residências em Maragogi/AL
Fonte: www.tribunahoje.com.br

Destarte, o litoral alagoano similar ao paraibano, encontra-se “polarizado” por
duas cidades: a primeira é Recife, que segundo dados do MTUR, é responsável por 26%
do número de turistas em Maceió (sendo a primeira cidade com maior número) como
também é responsável por 22% do total de segundas residências em Maragogi, de
acordo com informações do SEDETUR/AL; e a segunda, obviamente, é a capital
estadual Maceió que se apresenta como a maior cidade de fluxo turístico do estado.
Maragogi apresenta-se como um “elo turístico” entre Alagoas e Pernambuco,
principalmente norteado por Recife.

A atividade turística em Maragogi iniciou-se a partir principalmente na
década de 1980, primeiramente pela ocupação de veranistas, que buscaram
neste município um lugar propício para aquisição de uma segunda residência,
para o usufruto durante período de férias e em fins de semana. Os primeiros
turistas de segunda residência procederam de municípios como Palmares,
Caruaru e Recife em Pernambuco, e posteriormente de Maceió. Residências e
condomínios passaram a multiplicar-se para o atendimento de uma nova
população, a flutuante, situação que desencadeou as primeiras transformações
espaciais de grande escala no território litorâneo do município de Maragogi.
(KASPARY, 2012, p.87)

Portanto, o litoral alagoano começa a receber uma série de empreendimentos
turísticos de grande escala, por essa “inserção” nos fluxos regionais-nacionais e
internacionais, como mostra a Tabela 47.. Ela nos indica os principais empreendimentos
turísticos a serem construídos a partir de 2016. Estes três agrupariam quase 2.000 leitos.
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Empreendimento

Grupo
GJP Hotéis

A definir

& Resorts

A definir

BrasilInvest

IberoStar Maceió Alagoas
Resort

IberoStar

Município

Leitos

Situação

Maceió

1000

Em fase de projeto

Porto de Pedras

250

Em fase de implantação

Maceió

600

Em fase de
construção/inauguração

Tabela 47 - Projetos de Empreendimentos Turísticos a serem construídos - 2015
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento do Turismo/AL (2015)

Examinando a Tabela 47, vemos que estes empreendimentos se localizarão em
Maceió e Porto de Pedras (a 110 km de Maceió) com resorts de alto padrão e
investimentos do grupo espanhol IberoStar73 (localizado em Maceió), Brasil Invest74
(grupo de investimentos, vinculados à diversos setores econômicos) e GJP Hotéis e
Resorts75. Vemos então, investimentos de cerca de US$ 1,3 bilhão no litoral alagoano

73

O Grupo Iberostar é um grupo de empresas envolvidas no setor do turismo com sede em Palma de
Mallorca (Espanha). Este grupo é atualmente composto por, entre outros, Iberostar Hotels & Resorts
(divisão hotel), Iberoservice Incoming Services (divisão receptiva) e Iberostate (divisão imobiliária). O
grupo foi fundado em 1986 pela família Fluxá, a empresa Iberostar Hotels & Resorts conta com mais de
100 hotéis em 18 países diferentes. Possui vários investimentos no Brasil, notadamente no Nordeste
brasileiro.

74

Brasilinvest, criado em 1975 pelo empresário Mário Garnero, é a primeira agência privada de
desenvolvimento instalada no Brasil. Surgiu e consolidou-se como um clássico "banque d'affaires" ou
"merchant bank". Já estruturou e concluiu projetos de investimentos no Brasil de mais de U$ 4,7
bilhões. O Brasilinvest conta ainda com importantes homens e mulheres de negócio de todo o mundo em
seu conselho. A empresa está sediada em São Paulo, no Centro Empresarial Mário Garnero.

75

O GJP Hotéis e Resort é uma das empresas que mais possuem investimentos atuais, próximos e futuros
nos empreendimentos hoteleiros e já forma a rede de 14 estabelecimentos. A GJP Participações detém
100%, atuando em 14 estados, com 1,9 quartos. Sua empresa tem 36,7% da CVC Viagens, operadora sob
o controle do grupo americano Carlyle. O GJP Hotels & Resorts com quase 7 anos é a principal rede de
hotéis de lazer, com uma carteira de 3,5 milhões de clientes, que pretende, em cinco anos, ser uma das
cinco principais redes da hotelaria nacional. Ainda neste ano inicia a operação dos empreendimentos em
Aracaju, Salvador e no início de 2013 no Rio de Janeiro, onde terá o seu primeiro hotel de aeroporto
(Galeão), o que prenuncia concorrer nas licitações de outros aeroportos (Guarulhos, Congonhas,
Viracopos, Confins, Porto Alegre e outros pelo pais. Também faz parte dos planos, como detalhou seu
diretor geral outros projetos como um resort na praia do Mosqueiro, em Aracaju, com 300 apartamentos.
Em Alagoas, além dos dois onde já operam (o Village Pratagy Resort e o Sete Coqueiros), o grupo já
dispõe de um terreno de 500 mil m2 para um resort de 300 apartamentos e condomínio na praia de Ipioca.
Com o Hotel da Bahia (que deverá ser inaugurado até o final do ano em soft-opening, passando a operar
no Carnaval de 2013), e o hotel Dioro Ilha de Santa Luzia, em Aracaju. Como o Brasilturis antecipou,
além de ampliações no Serrano em Gramado, de uma villa no Saint Andrews, o all-inclusive da rede,
também na Serra Gaúcha, e o Marapiara, em Porto de Galinhas, o total de aplicações do grupo deverá
somar R$ 500 milhões. (Extraído de http://novo.brasilturis.com.br/o-hoteleiro-guilherme-paulus-tomougosto)
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da iniciativa privada, promovendo uma ampliação dos complexos hoteleiros, bem como
no reforço do marketing turístico em Alagoas.
Este primeiro resort (Ibero Star) será classificado com 5 estrelas, com tipos
diversos de espaços de gastronomia, um Spa e outros serviços exclusivos. A área total
de 90.000 m² favorece uma “ampla gama de atividades” estando à 20 km do Aeroporto
Internacional de Maceió (Zumbi dos Palmares). O resort terá acesso por uma rodovia
local construída pelo Governo Estadual estimada em R$ 9 milhões, que o ligará
exclusivamente ao Aeroporto. (SEDETUR/AL, 2015)
O Ibero Star Maceió que será finalizado ainda neste ano de 2015 ou no
primeiro semestre de 2016, consolidará o norte do litoral de Maceió, principalmente a
partir do Centro Tradicional, como mostra o Mapa 21. Esta ocupação urbana-turística é
uma das características marcantes a partir dos anos 1980, quando Paripueira, localizado
ao norte de Maceió, foi também inserido na lógica turística. Então, temos a ampliação
do turismo no litoral de Maceió primordialmente atrelado aos grandes empreendimentos
turísticos, que começaram a ser construídos a partir dos anos 1990.
Nas Figuras 44 e 45, percebe-se a grandeza do Ibero Star Maceió Resort, bem
como dos outros empreendimentos que ainda estão em projeto. Nas Figuras 46 e 47, o
resort - ainda sem definição do nome - do grupo GJP, em Porto de Pedras/AL.

Figuras 44 e 45: IberoStar Maceió Resort
Fonte: www.iberostar.com
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Figuras 46 e 47: Projeto do Grupo GJP e “local” de provável resort do BrasilInvest
em Porto de Pedras/AL.
Fonte: www.brasilinvest.com e www.al.gov.br

Portanto, as grandes edificações turísticas no litoral de Alagoas se fortalecem
em torno de vários investimentos nacionais e internacionais. Tais importantes
infraestruturas nos fluxos turísticos, influenciam os principais roteiros turísticos
propostos pelas agências de viagem, bem como os “planejados” pelos gestores
turísticos.
Para o MTUR (2011) existem três roteiros turísticos básicos em Alagoas, sendo
o primeiro, Caminhos da História e Aventura: os segredos de São Francisco; o
segundo, Caminhos de Sol e charme na Costa dos Corais: os segredos de Alagoas e o
terceiro, Caminhos dos Sabores e Saberes na Terra dos Marechais. Em todos, a cidade
de Maceió aparece como “elo turístico” quanto à infraestrutura, bem como dos serviços
e a distribuição turística, colocando-se como o “polo turístico” do estado, o que é típico
em todas as capitais nordestinas. (Figuras 48,49,50 e 51)
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Figuras 48 e 49: Roteiro “Caminhos da História e Aventura” e
“Caminhos de Sol e Charme na Costa dos Corais”
Fonte: MTUR (2011)

Figuras 50 e 51: Roteiro Caminhos dos Sabores e Saberes na Terra dos Marechais
e cidade de Maragogi (destaque do MTUR)
Fonte: MTUR (2011)

Assim, o estado de Alagoas consegue manter-se como importante espaço
turístico do Nordeste, mas de forma ainda inferior aos mais desenvolvidos. Com o
litoral com traços ecológicos mais preservados, o ecoturismo sustenta-se como um
importante fator dos roteiros, bem como das “particularidades sociais”, como o atual
município Marechal Deodoro (antes chamado de Alagoas da Lagoa do Sul) por causa
do general que leva este nome, nascido na cidade, e que foi o primeiro presidente da
República do Brasil.
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Encontramos nesta perspectiva, três fatores que levam o planejamento turístico
de Alagoas a ter aspectos positivos e negativos, se relacionado às demais unidades
federativas que compõem a região nordestina brasileira:
a) A falta de infraestrutura é nítida, porém a cidade Maceió é a principal
cidade que contém serviços relevantes, favorecendo com isto, “polos”
concentradores de fluxos turísticos, bem como Maragogi, que por ser
basicamente vilegiaturista, também possui infraestrutura mais considerável que
outros municípios litorâneos.

b) Municípios com pequena população e economia recente, favorecem à
concentração de vários serviços e investimentos em poucos municípios. A
crescente divisão municipal (muitos localizados no litoral alagoano) dificulta o
desenvolvimento turístico e urbano, tornando difícil a comparação com outros
estados nordestinos (Bahia e Ceará, por exemplo) que já têm vários destinos
turísticos consolidados e aspectos urbanos consideráveis;
c) A polaridade de Recife é um dos efeitos que marca também a cidade de
Maceió e o litoral alagoano (igualmente à Paraíba). Segundo análises de
Kaspary (2012) foi por causa dos fluxos metropolitanos de Recife que o litoral
norte alagoano conseguiu se integrar à própria lógica espacial de Maceió.
Temos

aqui

a

importância

da

“urbanização

litorânea”

perante

o

desenvolvimento turístico do Nordeste brasileiro. A vilegiatura atrelada ao
turismo é responsável pela produção espacial, associada à urbanização.

À vista disso, o planejamento turístico de Alagoas é articulado à lógica
regional dos fluxos turísticos nordestinos. Se por um lado, temos a hegemonia de PE,
BA e CE, além do RN na “disputa” pela importância turística; Alagoas mantém seu
papel secundário, em razão, principalmente, das limitações econômicas e de serviços
urbanos, mas se mantém na lógica turística de concentração de fluxos turísticos no
Nordeste brasileiro.
Além de concentrar 84% de todos os turistas do estado, a cidade de Maceió
evidencia uma importância histórica com o turismo, seja pela concentração econômica,
seja pela infraestrutura turística pioneira, bem como por ser o “espaço” prioritário das
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elites alagoanas, impulsionada pelas mais variadas atividades econômicas, nas quais o
turismo, setores fundiário e imobiliário serão “fundidos” com o “imobiliário-turístico”,
importante lógica socioespacial presente no Nordeste brasileiro.
Temos então, o Litoral Norte de Alagoas (juntamente com o norte de Maceió,
de forma intraurbana) como o principal espaço priorizado pelas políticas
governamentais. A única exceção se refere principalmente ao município de Barra de
São Miguel, ao sul de Maceió, com vários resorts e a terceira maior concentração de
segundas residências. Tais efeitos - semelhante em Paripueira - deve-se particularmente
à polaridade de Maceió ante a urbanização litorânea próxima a seu território.
É desta forma, que o turismo se especializa no estado, com expansões turísticas
voltadas aos empreendimentos turísticos de grande porte (leiam-se resorts) e suas
limitações de território bem como da infraestrutura em que é selecionada na produção
espacial. Alagoas também entra no rol dos destinos turísticos e busca na “concorrência
de lugares” um desenvolvimento turístico que reduza cada vez mais as desigualdades
socioespaciais, bem como suas contradições resultantes.
Isto posto, o Mapa 39 mostra as principais ações do plano “Costa dos Corais”
iniciado em 1992, com o PRODETUR/NE I e as ações governamentais posteriores, que
procuram fortalecer o “turismo alagoano” como um dos ícones turísticos do Nordeste
brasileiro, associando ao ecoturismo uma imagem de
internacionalmente.

“segredos naturais”,

Mapa 48 -Principais Características Turísticas da “Costa das Piscinas” – Paraíba – AL
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6.4. Sergipe: A Costa dos Coqueirais

O estado de Sergipe, localizado entre os estados de Bahia e Alagoas é uma das
menores unidades de federação do Brasil e a menor do Nordeste brasileiro. Com uma
área de 21.919 km² e uma população de 2,25 milhões de habitantes, é um território
peculiar por sua riqueza de recursos naturais, além de 163 km de litoral. Ele se
apresenta como uma economia industrial recente.
A cidade de Aracaju se destaca neste contexto econômico sergipano que
acentuou seu crescimento nos anos 1960-70 essencialmente pela descoberta e aumento
da produção de petróleo. Com os investimentos da SUDENE, a “indústria” é uma das
principais atividades econômicas priorizadas pelo planejamento governamental. Ao
contrário dos estados de Paraíba e Alagoas, Sergipe tem uma “turistificação” mais
recente motivada pelas políticas governamentais de turismo.
Logo, Sergipe entra no “rol dos destinos turísticos” principalmente na lógica
econômica de concorrer com outros estados e não perder investimentos nos anos 1990
originários das diversas ações governamentais voltadas à atividade, pois,

O turismo como atividade econômica e de apropriação do espaço desenvolvese mediante este contexto, que privilegia as áreas naturais e culturais
atentando-se para os interesses mercadológicos. O litoral de Sergipe, como
todas as regiões do Nordeste, foi eleito para alavancar o desenvolvimento
principalmente dos centros urbanos e rurais que tinham potencialidades e
perspectiva de atrair uma demanda significativa (...). Nesse sentido, o Polo
Costa dos Coqueirais, situa-se na região do litoral sergipano, foi escolhido
prioritariamente pelo Estado para implementar a infraestrutura turística, com
o intuito de carrear investimentos para o setor. A princípio se pensou nos
principais portões de entrada, a capital de Sergipe, Aracaju, e São Cristóvão,
por ser a quarta cidade mais antiga do país (SANTOS, M.N.L; SANTOS,
M.C.L, 2013, p.2)

Temos nos anos 1980-90 uma continuidade das atividades econômicas em
Sergipe - contrariando a tendência do Nordeste, que estava em crise - influenciando
assim, a expansão do espaço urbano de Aracaju. Contribui para isso uma série de fatores
urbanos que colocam a cidade em um patamar diferente de outras capitais estaduais. A
indústria, a ampliação da construção civil e a junção imobiliária com as práticas de
lazer, favorecem à urbanização litorânea nos municípios próximos à capital e os espaços
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em seu entorno. Ou seja, o espaço urbano de Aracaju passa por transformações
espaciais relevantes e rápidas nos anos 1990. (MATOS,2010)
Temos como destaque, a conurbação urbana de Aracaju às cidades como São
Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro e Barra dos Coqueiros que ampliou a polarização
da capital, promovendo o fortalecimento de distritos industriais bem como conjuntos
habitacionais. Percebe-se uma dinâmica urbana “pré-região metropolitana” que seria
institucionalizada apenas em 1995.
Dessa maneira, a década de 1990 promove transformações socioespaciais
consideráveis no estado de Sergipe: a) de um lado, a indústria com a ampliação dos
distritos industriais voltados à produção cloroquímica, à plástica, comunicações e
metalúrgica; b) de outro, várias políticas governamentais voltadas ao turismo,
principalmente norteadas pela Bahia, Pernambuco, Ceará, que em 1992, organizou o
plano federal, o PRODETUR/NE.
Com poucas ações governamentais voltadas ao turismo antes de 1980, as ações
turísticas primeiramente se originam nos anos 1990 com a tentativa de entrada no rol
dos destinos turísticos. O turismo é resultante da “decisão” dos principais agentes
espaciais e econômicos (Estado e Iniciativa Privada) para tornar-se uma atividade
econômica paralela que conseguisse atrair investimentos para o estado.
Diferentemente das outras unidades nordestinas, Sergipe não tinha “planos
turísticos específicos”, caracterizando-se assim de ações esporádicas principalmente
influenciadas pela iniciativa privada, como a implantação de empreendimentos
turísticos (hotéis e pousadas) no litoral de Aracaju, bem como de municípios litorâneos
limítrofes, como Barra dos Coqueiros e Estância.
É neste cenário “industrial” que o planejamento governamental turístico se
inicia. O sucesso da indústria nos seus mais seus diversos setores concentra grandes
áreas em Aracaju e em municípios metropolitanos, dificultando a ampliação de outras
atividades, até a agropecuária, em alguns casos. Em síntese, o turismo é uma das
atividades econômicas secundárias nos anos de 1990, enquanto em outros estados
nordestinos tal atividade econômica era vista como a “solução” para a decadência, única
alternativa para se voltar ao crescimento.
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É nesta conjuntura espacial que a constituição do Projeto/Polo Costa dos
Coqueirais é efetivada para o PRODETUR/NE nos anos 1990 sendo suas ações
influenciadas por várias políticas e ações governamentais e privadas diversas. Outros
estados como a Bahia e Alagoas, tiveram um papel fundamental na tentativa de
“polarização” e “regionalização” do turismo de formas interestaduais. (SILVA, 2012)
O Polo Costa dos Coqueirais inicia-se com 12 municípios: Aracaju, Barra dos
Coqueiros, Brejo Grande, Estância, Indiaroba, Itaporanga d’Ajuda, Nossa Senhora do
Socorro, Pacatuba, Pirambu, Santa Luzia do Itanhy, Santo Amaro das Brotas e São
Cristóvão. O município de Laranjeiras, que integraria o Polo apenas em 1997, junto a
outros municípios como Gararu, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora das
Lourdes e Telha, todos localizados no interior sergipano.
Porém, em 2005 a reformatação do Polo Costa dos Coqueirais coloca apenas
13 municípios da formação inicial (como nos mostra o Mapa 49) com 8 municípios
litorâneos e 5 não litorâneos, mas próximos à Aracaju (Laranjeiras, Santo Amaro das
Brotas, Nossa Senhora do Socorro e Santa Luzia do Itanhy. Temos antes de tudo, a
cidade de Aracaju como o “polo turístico” de Sergipe, por sua infraestrutura e
localização privilegiada naturalmente e por se situar no “centro” do litoral do estado,
entre Alagoas e Bahia.
A cidade de São Cristóvão - antiga capital de Sergipe até 1855 participa como
um espaço turístico vinculado à Aracaju. Por conservar um patrimônio histórico oriundo
particularmente dos séculos XVII e XVIII, o “turismo” associa-se lá à valorização dos
equipamentos urbanos históricos. Agrega-se est reconhecimento “outra” dinâmica
turística que irá relacionar os principais “atrativos turísticos” para Aracaju e suas áreas
próximas: turismo ecológico e histórico. Essas são as primeiras estratégias turísticas
para a “venda” do espaço urbano de Aracaju. O Mapa 40 mostra como o litoral de
Sergipe se configura e seu planejamento governamental turístico que se baseia
singularmente na integração espacial a partir da ampliação da Região Metropolitana de
Aracaju, bem como a sua centralidade urbana no estado.
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Mapa 49 - Caracterização Geral e municípios da Costa dos Coqueirais – SE
FONTE: BNB,2005.

No Mapa 49 verificamos que todos os municípios litorâneos de Sergipe são
inseridos na Costa dos Coqueirais, além de outros não-litorâneos próximos à cidade de
Aracaju, anunciando a “polaridade” da Região Metropolitana de Aracaju (RMA) nos
planos governamentais estaduais. Um planejamento governamental de integração
metropolitana de Aracaju, relacionada ao litoral Norte e Sul do estado.
Por conseguinte, a prioridade de investimentos do PRODETUR/NE (descrita
no Mapa 25) é concentrada nas áreas próximas à cidade de Aracaju e nas áreas vizinhas
ao limite da Bahia, como os municípios de Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, que
dispõem de características de “conurbação urbana” com o Norte da Bahia. Temos aqui a
expansão litorânea concomitante, paralela e em muitas características, desarticuladas no
Norte da Bahia e Sul de Sergipe. Como ambas as áreas conservam características
fluviais consideráveis, como os rios Vaza-Barris, Piauí e Real, coloca-se esta área como
“potencial” para o turismo, mas também como possível espaço de degradação
ambiental.
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Atualmente, esse espaço litorâneo passa a figurar como uma zona de
expansão, tornando-se extremamente atrativa à ocupação e implantação de
infraestrutura turística, saindo da dinâmica local e inserindo-se na dinâmica
regional de desenvolvimento. Assim, as transformações econômicas e
socioambientais que vem ocorrendo nesses municípios precisam ser
estudadas na perspectiva de compreender o processo de reordenação
territorial nos litorais dos dois estados, sob a perspectiva do desenvolvimento
e da sustentabilidade ambiental. (SANTOS, C.N.C; VILAR, J.W.C, 2013,
p.3-4)

Encontraremos nessa área de Sergipe e Bahia, vários projetos de
desenvolvimento turístico voltado à base comunitária, com a produção de pesca
artesanal, turismo rural, bem como atividades tradicionais. É nesse contexto de
“ruralidade, urbanidade e turismo” que o litoral de Sergipe se firma com processos
urbanos diferenciados, e transformações socioespaciais distintas.
Com as rodovias BR-101, BA-099, SE-100, SE-368 os espaços litorâneos da
Bahia e de Sergipe foram interligados, de forma que facilitou inicialmente a ocupação
urbana por segundas residências (vilegiatura) oriundos de Aracaju (SE) e de Salvador
(BA). O município de Estância, por exemplo, registra 2.614 segundas residências,
ocupando o segundo lugar em números em Sergipe, atrás apenas de Aracaju, com 8.298
domicílios de uso ocasional. (IBGE, 2012)
Esta conjuntura de articulação espacial movida basicamente pela indústria
ligada à petroquímica e cloroquímica entre Bahia e Sergipe, favoreceu dois processos:
a) de um lado, a industrialização e o escoamento entre estados e, b) de outro, a
urbanização litorânea motivada mormente por espaços de lazer, em que a vilegiatura
aparece como a mais expressiva, ligada aos fluxos metropolitanos e o turismo com
fluxos mais complexos. Nestas duas últimas décadas estas lógicas se tornaram cada vez
mais entrelaçadas. (DANTAS, 2012)
Na Tabela 48, notamos estas principais características socioeconômicas dos
municípios do Polo Costa dos Coqueirais, que refletem a sua espacialização perante a
proximidade de Aracaju, bem como à sua distância e vizinhança com outros estados,
como a Bahia. O território sergipano, fundamentalmente representado por espaços
litorâneos no polo turístico, é diverso, porém, a cidade de Aracaju consegue ser o
principal polo turístico, com poucos empreendimentos se comparados com as outras
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capitais e cidades que não se apresentam como “polos turísticos secundários e/ou
alternativos”.

Município

Aracaju

Posição
em
relação
à
capital
-

Distância
da Capital

Área
(km²)

População
(em mil)

PIB (em
mi R$)

Nº de
Empreendi
mentos
Turísticos

Nº de
Domicílios
de Uso
Ocasional

-

181,86

632.744

9.813,0

98

8.298

Barra dos Coqueiros

Norte

3

90,32

28.677

333,52

4

1.267

Brejo Grande

Norte

137

148,86

8.218

57,11

1

322

Estância

Sul

70

644,08

68.405

1303,7

4

2.614

Indiaroba

Sul

100

313,52

17.385

99,52

1

714

Itaporanga D’Ajuda

Sul

29

739,93

33.317

600,5

1

1.689

Laranjeiras

Oeste

19

162,28

29.130

1.010,4

1

284

Nossa Senhora do Socorro

Oeste

8

156,77

177.344

2.049,7

1

965

Pacatuba

Norte

69

373,82

14.164

111,87

3

520

Pirambu

Norte

30

205,88

9.063

69,59

3

871

Santa Luzia do Itanhy

Sul

86

325,74

13.836

101,24

1

299

Santo Amaro das Brotas

Norte

14

234,16

12.025

107,52

1
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São Cristóvão

Sul

26

436,86

86.879

590,07

2

1.455

TOTAL

-

-

4.014,1

1.131.187

117

19.654

16.248

Tabela 48 - Principais características socioeconômicas dos municípios do Polo Costa dos Coqueirais
- 2015
Fonte: IBGE (2015), Quatro Rodas (2015), MTUR (2015)

Visualizando a Tabela 48, percebe-se que o número de empreendimentos
turísticos no litoral sergipano é pequeno, mas a disparidade de Aracaju (98) frente aos
outros municípios é altíssima: Barra dos Coqueiros e Estância possui 4
empreendimentos e outros municípios litorâneos como Pacatuba e Pirambu (3) além de
Pirambu e São Cristóvão, com 2 cada um, totalizando 121 empreendimentos no total do
Polo Costa dos Coqueirais. (CADASTUR, 2015)
Por outro lado, os domicílios de uso ocasional no litoral sergipano chegam à
quase 20 mil, sendo 8.298 na cidade de Aracaju, seguidos de Estância (2.614),
Itaporanga D’Ajuda (1.689), São Cristóvão (1.455), Barra dos Coqueiros (1.267) e
Nossa Senhora do Socorro (965), todos localizados predominantemente ao Sul de
Sergipe, próximos à Aracaju. Estes números apesar de significantes, ainda são de pouca
proporção, comparados a outros estados como a Bahia, que possui 333.780 mil
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domicílios de uso ocasional, sendo que, apenas na cidade de Salvador há 23.780 destes
tipos domicílios, o que contabiliza mais que o total de Sergipe, segundo dados do IBGE
(2015). (Figuras 52 e 53)

Figuras 52 e 53: Segundas Residências em Aracaju/SE e Estância/SE
Fonte: www.tripadvisor.com

Figuras 54 e 55: Segundas Residências em Barra dos Coqueiros/SE e São Cristóvão/SE
Fonte: www.mtur.gov.br

Apesar de possuir grande parte dos empreendimentos turísticos e segundas
residências, o total de unidades de Sergipe, na cidade de Aracaju apresenta processos de
intensificação de investimentos turísticos de grande porte (imobiliário-turístico, como
resorts, por exemplo) ainda recentes. O primeiro resort sergipano só foi construído em
2007, denominado de Starsfish Resort Santa Luzia, e posteriormente, em 2012, surge o
Prodigy Beach Resort, ambos no município de Barra dos Coqueiros, distante apenas 3
km de Aracaju. (Figuras 56 e 57)
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Figuras 56 e 57: Prodigy Beach Resort e Starfish Resort Santa Luzia - Barra dos Coqueiros/SE
Fonte: www.tripadvisor.com

A localização dos resorts no município de Barra dos Coqueiros deve-se
particularmente à produção espacial de Aracaju, que concentra em seus espaços,
grandes áreas industriais, bem como áreas comerciais e residenciais e/ou turísticas à
beira mar em que a ocupação urbana já está fixada. A cidade possui 16 km de litoral,
que é praticamente ocupado desde os anos 1980-90, o que explica a ampliação urbana
para outros municípios limítrofes, como os próprios Barra dos Coqueiros e Itaporanga
d’Ajuda.
A foz do Rio Sergipe entre os municípios de Barra dos Coqueiros e Aracaju é
um dos elementos naturais adicionais à expansão turística, mas também “ainda”
funciona como uma “barreira natural e espacial” para a expansão urbana de Aracaju à
Barra dos Coqueiros (Figura 58). Apesar de um crescimento demográfico considerável
para o segundo município citado, a sua população de 28 mil habitantes ainda é pequena
em relação aos outros municípios que possuem maior participação da população
metropolitana, como Nossa Senhora de Socorro, com quase 180 mil habitantes.

Figura 58 - Foz do Rio Sergipe - entre os municípios de Aracaju (SE) e Barra dos Coqueiros (SE)
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Fonte: www.tripadvisor.com

Assim, com as características urbanas menos adensadas, o município de Barra
dos Coqueiros ao lado de Aracaju é o que recebeu os dois principais empreendimentos
de Sergipe, ambos resorts all inclusive76 que foram construídos em 2007 e 2012,
inicialmente o Starfish Resort Santa Luzia da empresa jamaicana Superclubs, e
posteriormente, o Prodigy Beach Resort da empresa brasileira GJP Hotel e Resorts. Os
dois empreendimentos dispõem de 436 e 345 leitos, respectivamente.
Empreendimento
Starfish Resort Santa Luzia
Prodigy Beach Resort

Empresa/Grupo

Município

Leitos

Criação

Superclubs

Barra dos Coqueiros

436

2007

GJP Hotel e Resorts

Barra dos Coqueiros

345

2012

Tabela 49 - Principais Empreendimentos do litoral de Sergipe – 2015
Fonte: MTUR (2015), Quatro Rodas (2015)

Estes empreendimentos turísticos foram fundamentais para as estratégias
governamentais de aumentar os fluxos turísticos de origem nacional e internacional.
Ainda no ano de 2003, o número de turistas era próximo à 116 mil visitantes (dos quais
menos de 1.000 eram estrangeiros) chegando em 2014, a quase 1,1 milhão de turistas,
dos quais quase 40 mil eram de origem estrangeira. Por este motivo, os novos resorts
foram fundamentais para esse marketing turístico que se intensificou com a escolha do
Brasil para sediar a Copa do Mundo de 2014. (Tabela 50)

76

Número de Turistas

Ano

Número de Turistas Totais

2003

395.456

956

2005

534.463

1.264

2007

565.447

4.244

2009

663.802

11.564

Estrangeiros

Resorts “all inclusive” tem o significado de possuir todos os serviços turísticos relevantes (restaurantes,
bares, lazer, entre outros). Por isso no termo literal é “tudo incluído”. Ou seja, um resort que o hóspede
não precisa sair do local para usufruir de serviços e outros tipos de infraestrutura. No contexto turístico, é
considerado o empreendimento mais completo do mercado.
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2010

750.964

24.214

2011

814.256

27.145

2012

955.700

29.545

2013

1.012.891

32.264

2014

1.089.254*

36.241*

Tabela 50: Número de Turistas no Estado de Sergipe (2004 - 2014)
(*) Dados preliminares da SETUR/SE (2014)
Fonte: SETUR/SE e MTUR, 2015.

Logo, a quantidade de turistas em Sergipe (praticamente concentrados, 90% na
cidade de Aracaju) cresce significativamente; entre o período de 2003-2014, tivemos
um aumento de 836%, e no que e refere ao total de turistas estrangeiros, passou de 956
para 36.241, quase trinta e oito vezes a mais. Com estes dados, temos a
“internacionalização” dos fluxos turísticos sergipanos, mesmo que tais percentuais
cheguem à apenas 3%, mas este dado somente reforça o cenário nacional cuja demanda
turística ainda é predominantemente interna, e é ainda mais, no Nordeste.
Com os investimentos do PRODETUR/NE (fase II) sendo avaliados pelo Poder
Público Estadual e a aceitação do PDITS para o PRODETUR NACIONAL em 2011,
Sergipe começa a “amplificar” a série de ações governamentais voltadas ao turismo. Em
2013, com a escolha das subsedes da Copa do Mundo (Mapa 36) a cidade de Aracaju
torna-se uma das três que foram escolhidas no Nordeste brasileiro, abrigando a seleção
da Grécia ao lado de Maceió/AL (Gana) e Porto Seguro/BA (Suíça).
Segundo dados do Ministério do Esporte (2014) foram investidos R$ 22
milhões no Estádio Lourival Batista (Batistão) localizado na cidade de Aracaju. Foram
reformadas as estruturas físicas do estádio com ampliação da arquibancada, bem como a
instalação de vidros. A iluminação foi reparada e ampliada, além do aumento de sua
capacidade de torcedores, que foi de 12.500 para 14.500 lugares. (Figura 59 e 60)
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Figuras 59 e 60: Centro de Treinamento Batistão - Aracaju/SE
Fonte: www.portal2014.org.br

Esta reforma, estimada em R$ 15 milhões em 2010, foi terminada em 2015 por
R$ 26 milhões porque houve continuidade nas obras, uma vez que apenas 70% do
projeto havia sido finalizado até a Copa do Mundo. A capacidade que era de 14.500
lugares em 2014, passou para 15.800 pessoas em 2015. A reinauguração foi realizada
em fevereiro de 2015, com o jogo de Confiança/SE contra Vitória/BA pela Copa do
Nordeste.
Este plano foi reduzido em função da rejeição do projeto Novo Batistão, pela
CBF e FIFA, além de ser considerado inviável pelo Governo Federal. Preliminarmente
ele havia sido aceito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) com aporte financeiro da ordem de R$ 87 milhões para um novo estádio, o
que permitiria concorrer como umas das sedes para a Copa do Mundo. Como apenas as
cidades de Fortaleza/CE, Natal/RN, Recife/PE e Salvador/BA foram escolhidas como
sedes de jogos, os investimentos de grande proporção tornaram-se inviáveis.
Mas os “legados” de marketing turístico e propaganda turística da Copa do
Mundo de 2014 favoreceram o incremento de turistas em 2014, chegando a quase 1,1
milhão de visitantes. Esse crescimento rápido e eficiente gerou uma lucratividade para
os comerciantes que aprovaram os efeitos do evento esportivo em Aracaju. Segundo
dados do MTUR (2015) a cidade sergipana foi à quinta escolhida em ordem de
preferência dos turistas estrangeiros.
Outro fator preponderante é a atração de investimentos de outros grupos
turísticos internacionais, que projeta para 2016, a construção de um Resort Spa na
cidade de Pirambu por um grupo de investidores originários de Belarus (antiga
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Bielorrússia). Segundo informações da SETUR/SE, este interesse foi motivado pela
“internacionalização” de Aracaju em razão de sua escolha para subsede da Copa,
recebendo a seleção da Grécia em seus treinamentos.
Assim, como o “legado” da Copa do Mundo, o turismo sergipano através das
ações governamentais (federais e estaduais) está baseado, fundamentalmente, em três
estratégias para a solidificação de seus fluxos:

a) A primeira é a atração turística pela cidade de Aracaju, conhecida por ter
diversidade natural, com infraestrutura mais abrangente que outras cidades de
Sergipe, relacionada à tranquilidade em comparação a outros estados. Temos
aqui os dois resorts do estado na cidade de Barra dos Coqueiros, fortalecendo
essa área como a “prioritária” de investimentos governamentais e da iniciativa
privada. É a primeira “área” do litoral sul de Sergipe que a Costa dos
Coqueirais pretende consolidar;
b) A segunda é o patrimônio histórico de São Cristóvão como importante
“polo secundário” do turismo metropolitano de Aracaju. Por isso, muitos
investimentos governamentais são também realizados na cidade, já que como a
Barra dos Coqueiros, é próximo à capital. Explicita-se os esforços do “turismo
metropolitano”, ou digamos do turismo através de “polos”, como é sugerido
pelo PRODETUR/NE;
c) A terceira aponta que o turismo se desloca também para o interior,
principalmente para a cidade de Canindé de São Francisco, que se evidencia
por ter a Hidrelétrica de Xingó, entre este município e o de Piranhas de
Alagoas. O equipamento é um importante “atrator” de turistas para os
municípios, que segundo dados de SETUR/AL chegam à mais de 60 mil
turistas/ano;
Pelos dados do MTUR (2011) existem, então, três importantes roteiros turísticos de
Sergipe:
a) O primeiro, intitulado de “Aracaju-Xingó” onde predominam praias, lagos,
lagoas, manguezais, com foco na Hidrelétrica de Xingó. O início deste roteiro é
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a cidade de Aracaju, passando por várias localidades como São Cristóvão,
Laranjeiras e Canindé de São Francisco (Figura 61);
b) O segundo, denominado de Litoral Sul, compreende a área do Projeto Costa
dos Coqueirais, com todos os municípios litorâneos: Brejo Grande, Pacatuba,
Pirambu, Barra dos Coqueiros, Estância, Indiaroba, etc. Novamente a cidade de
Aracaju é o “ponto de partida” deste roteiro, principalmente na Orla de Atalaia,
inserida na cidade (Figura 62);
c) O terceiro, nomeado de Cidades Históricas (Figura 63), acompanha,
praticamente, todos os patrimônios históricos de Sergipe associados à Igreja
Católica e a ocupação urbana/jesuíta. São Cristóvão, também se destaca
positivamente nesse roteiro;

Assim, o planejamento governamental turístico de Sergipe que passa por
muitas transformações em suas diretrizes e ações específicas, no contexto da Copa do
Mundo de 2014 e a consolidação do Prodetur Nacional no estado, começa de fato, ser
efetivado. O grande desafio do estado sergipano, no que diz respeito ao contexto
turístico, é conseguir atrair fluxos turísticos, mesmo com a “concorrência dos seus
vizinhos regionais” com maior infraestrutura, investimentos e planejamentos
governamentais mais organizados e de maior aporte financeiro nacional-regional, como
a Bahia e Ceará.
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Figuras 61 e 62: Roteiro “Aracaju-Xingó” e Litoral Sul
Fonte: www.mtur.gov.br

Figura 63: Roteiro Cidades Históricas
Fonte: www.mtur.gov.br

De formas contraditórias, a Bahia foi importante para a consolidação do fluxo
turístico de Sergipe, seja pela expansão do Litoral Norte, chegando ao sul de Sergipe,
seja pela infraestrutura urbana que em muitas vezes, é utilizada. Os dados do MTUR
(2015) apontam que vários turistas chegam à Sergipe pela Bahia através do Aeroporto
Internacional de Salvador, que recebe mais de 5 milhões de turistas/ano.
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A união desses dois Polos, Costa dos Coqueirais e Velho Chico, forma a área
estratégica de planejamento da política pública estadual de turismo,
integrando o litoral sul ao litoral norte, e chegando ao sertão sergipano,
reunindo trinta municípios sergipanos, responsável pela ligação com os
Estados da Bahia, ao sul e oeste e Alagoas ao norte. Essa estratégia explica a
concentração de investimentos em acessibilidade rodoviária, com a
implantação e recuperação de rodovias e construção de pontes que marcam o
desenvolvimento do Estado, na atualidade. Todavia, deixa lacuna na
estruturação do turismo, criando novos fluxos para destinos que não
conseguem qualificar seus fixos, equipamentos turísticos e que, em muitos
casos, não dispõem de infraestrutura básica como esgotamento sanitário e
tratamento de resíduos. (SILVA, 2012, p.58)

Contatamos então, que o planejamento governamental turístico em Sergipe
apresenta três fatores principais para a sua efetivação secundária comparada a outros
estados:

a) A “turistificação tardia” causada pela superioridade dos ramos industriais,
colocaram Sergipe em “desvantagem” no confronto com outros estados. As
várias ações do planejamento governamental só se iniciaram nos anos 1990, e
alcançaram melhores resultados na década de 2010, especialmente antes e após
a Copa do Mundo de 2014;

b) A proteção ambiental em áreas “consideradas propícias” ao turismo é
também outra motivação para “controle” da expansão de fluxos turísticos. Com
o pequeno território e um forte apelo de conservação em seus rios e lagoas
(com ganhos das comunidades tradicionais), Sergipe se coloca em situação
paradoxal: proteção ou proteção “desenvolvimentista” ao turismo? Nos últimos
anos, os governos estaduais promovem várias ações para a “abertura” do
turismo em lugares naturais conservados;
c) Como em quase todos os estados nordestinos, a falta de infraestrutura
urbana é determinante no que tange aos fluxos turísticos. Apesar da cidade de
Aracaju ser a capital estadual e abrigar maior parte dos equipamentos urbanos
(e turísticos), a situação ainda é crítica em comparação às outras localidades
similares, como Maceió (AL) e Natal (RN) que possuem maior capacidade
hoteleira e maior fluxo de turistas nacionais e internacionais. Explica-se então,
uma das contradições turísticas: “turismo de massa ou turismo de isolamento”?
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As políticas governamentais buscam principalmente o primeiro tipo, que
oferece uma maior capacidade de renda e de capital a ser (re) produzido. Isto é,
quanto mais turistas, mais dinheiro em circulação.

Desse modo, o planejamento governamental turístico em Sergipe registra suas
ações, transformando áreas com características urbanas, (re) funcionalizando diversos
setores econômicos com equipamentos urbanos. Por isso, o Polo Costa dos Coqueirais
“modifica-se” perante os novos fluxos, bem como direciona novas ações turísticas e
urbanas.
O Polo Costa dos Coqueirais é um dos projetos turísticos mais flexíveis dos
estados nordestinos. As ações dos governos estaduais modificam-se perante cada
gestão, expressando em alguns casos, contradições como rearranjos econômicos e
particulares. O Mapa 50 mostra um dos resultados do PDITS do Prodetur Nacional em
face do Polo Costa dos Coqueirais em 2012-2013 que diante das ações esperadas,
impacta a cidade de Aracaju com a concentração de turistas (quase 90%) e
posteriormente, Brejo Grande e Pacatuba (Litoral Norte, um dos menos visitados),
Indiaroba (Litoral Sul) e São Cristóvão).
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Mapa 50- Distribuição do Fluxo Turístico - Polo Costa dos Coqueirais,2012
Fonte:BNB,2012.

Examinando o Polo Costa dos Coqueirais, os principais emissores de turistas
para Sergipe estão nos estados da Bahia (com média de 33%), São Paulo, com 15%,
Pernambuco, com 9%, Rio de Janeiro, com 8% e Alagoas, com 8%. Segundo a (re)
análise do plano norteador das políticas governamentais percebeu-se vários desafios
perante a infraestrutura urbana:
Um problema do turismo, no Polo Costa dos Coqueirais, é a concentração do
fluxo em Aracaju, todos os roteiros partem de Aracaju, um comportamento
que acaba impedindo a distribuição dos turistas pelo interior do Estado,
restando aos municípios do interior, apenas a função de lugar de visitação.
Com a incipiente movimentação econômica, os equipamentos fixos como
meios de hospedagem, bares e restaurantes, ficam obsoletos, com pouco uso,
resultando na falta de estímulo para melhorias das instalações dos
equipamentos existentes e na escassa atração de investidores, assim,
demonstram fraca capacidade de alterações no espaço. (SILVA, 2012, p.120)

Este panorama amplia a contradição socioespacial do projeto turístico, pois ao
investir maciçamente em Aracaju e seu entorno, promove-se uma “concentração de
fluxos turísticos” e novos empreendimentos em outros municípios tornam-se mais raros,
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ainda mais onde as condições de infraestrutura urbana não são melhores que em outros
estados.
Assim, o Litoral Norte de Sergipe não tem impactos consideráveis sobre os
investimentos, enquanto sua faixa litorânea ao sul enfrenta problemas socioambientais
causados pela ocupação desordenada do solo, gerado principalmente pela ampliação da
vilegiatura e pela falta de infraestrutura urbana que reforce o papel da atividade, bem
como nos investimentos para o turismo.
O Mapa 42 vai sintetizar as bases dinâmicas turísticas associadas ao Projeto
Costa dos Coqueirais, iniciado em 1992, e que na atualidade (2015-2016) passa ainda
por muitas transformações em suas estratégias e principalmente nos espaços que são
produzidos. O turismo de fato é a atividade econômica a ser priorizada? Será que o
“preço social” é válido para atração de fluxos e fixos turísticos?
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Mapa 51 – Principais Características do polo Costa dos Coqueirais – Sergipe - 2015
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6.5. Os espaços urbano-turísticos de Paraíba, Alagoas e Sergipe: síntese das novas
configurações socioespaciais do Nordeste Brasileiro.

Os espaços turísticos do Nordeste brasileiro tornaram-se diferenciados - tantos
pelos elementos naturais que o constituem como às dinâmicas espaciais que envolvem
seus processos urbanos - consolidando uma “região turística”, porém diversificada e
desigual. Como já analisamos neste trabalho, os estados de Paraíba, Alagoas e Sergipe
com suas dinâmicas turísticas se apresentam de forma secundária, interdependente de
outras metrópoles e de outras áreas.
Esse processo de “turistificação” nas áreas supracitadas aconteceu de forma
ineficiente e tardia. As elites, assim como as ações do planejamento governamental, não
conseguiram efetivar a atividade econômica e/ou não a priorizaram. Resultado: uma
“perda política e econômica” em relação as outras unidades federativas. Entra nesse
quesito, a própria “desigualdade socioespacial histórica” desses estados em relações aos
demais. Novamente, temos aqui a noção das “rugosidades” com o desenvolvimento
desigual e combinado.
Assim, as áreas turísticas que se centralizam preponderantemente nos espaços
litorâneos, também se concentram nas áreas urbanas mais densas e/ou naquelas que
estão relacionadas às elas. O “poder espacial” das metrópoles e/ou regiões
metropolitanas que vão além da sua hinterlândia, influenciando a constituição de uma
“rede turística” no Nordeste brasileiro.
Essa rede turística é formada por várias localidades predominantemente
litorâneas - que buscam se tornar cada vez mais fluidas quanto aos fluxos, com
investimentos de infraestrutura básica - substancialmente vindas do planejamento
governamental - como na implantação de empreendimentos turísticos proveniente do
aporte financeiro da iniciativa privada.
E suma, temos uma urbanização litorânea cada vez mais complexa, perante as
características globalizadas, nacionais e locais das práticas marítimas, como o turismo
litorâneo e a vilegiatura marítima. Os muitos fluxos litorâneos influenciam as tipologias
de empreendimentos turísticos e/ou de lazer, com preços cada vez mais altos, refletindo
uma demanda cada vez mais privilegiadas de recursos. (DANTAS, 2013)
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Enfim, a produção espacial turística do Nordeste brasileiro apresenta-se,
fundamentalmente, em três grandes áreas:

a) Os estados do Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco
integrantes da principal área de maior fluxo turístico, em razão dos maiores
investimentos do planejamento governamental, como da articulação das elites
nacionais e estaduais, e a “herança espacial” de infraestrutura mais avançada,
com à sua economia;

b) Os estados da Paraíba, Alagoas e Sergipe como a área secundária dos
fluxos turísticos que, por possuírem infraestrutura básica mais deficiente e
ações do planejamento governamental disperso e desigual perante os demais,
não conseguem “concorrer” nos maiores empreendimentos e investimentos
governamentais e da iniciativa privada.
c) Os Estados de Maranhão e Piauí77, que se apresentam de forma mais
dispersa do planejamento governamental, determinado, entre outros motivos,
pela dependência de outras metrópoles, tanto quanto por possuírem
características diferenciadas. Há “áreas turísticas” em ambos os estados, mas
por receberem menores investimentos, o planejamento governamental turístico
é “disperso” e ineficiente. Apesar disso, temos “enclaves turísticos” como os
Lençóis Maranhenses e Parnaíba, por exemplo. Nota-se exatamente aqui, a
lógica da “produção espacial turística” que coloca localidades como áreas
propicias a pertencerem à uma rede turística da região Nordeste. Isto permite
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Temos nessa área dois trabalhos importantes que constituem uma análise turística: ARAÚJO, L.L.B. A
Regionalização do turismo nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão a partir do plano de
desenvolvimento sustentável da região turística (PDSRT) do meio-Norte. Dissertação (mestrado) Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Geografia, Programa de PósGraduação em Geografia, Fortaleza, 2013; MATOS, F.O. Formação e limitações regionais do plano de
desenvolvimento sustentável da região turística do Meio Norte (Brasil). Tese (Doutorado) –
Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências, Departamento de Geografia, Programa de PósGraduação em Geografia, Fortaleza, 2013.
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uma junção de elites locais-nacionais com as características naturais,
vinculadas no caso de Maranhão à Amazônia. Nessa área intitulada de Meio
Norte, o Ceará através de sua “força turística” tenta consolidar uma
“centralidade” perante as ações integradores do planejamento governamental
regional;

Em resumo, ao analisarmos a “segunda área turística” da Região Nordeste
brasileira, percebemos como o fenômeno turístico de fato se especializa. Temos em sua
produção espacial a influência direta das metrópoles de Salvador (BA) e Recife (PE)
que com seus processos urbanos (expansão da vilegiatura e turismo) através do
planejamento governamental e da iniciativa privada, “polarizam” e integram às áreas
dos estados em suas dinâmicas.
Destarte, sintetizamos as principais características turísticas (Mapa 43):
a) O estado da Paraíba se expande turisticamente para o seu Litoral Sul, junto
ao Litoral Norte de Pernambuco, destacando-se as cidades de Conde e
Pitimbu/PB e Goiana/PE que se constituem como “centros de vilegiatura” com
3.315, 3.728 e 5.757 domicílios de uso ocasional, respectivamente.

É

perceptível a influência urbano-metropolitana de Recife/PE, que propõe até
“planejamentos turísticos interestaduais”. Além disto, existem complexos
turísticos de grande porte em Conde e em Pitimbu;

b) O estado de Alagoas se estende, principalmente, para o seu Litoral Norte,
em direção à Recife/PE. Ressalta-se a importância de Maceió tanto quanto de
Maragogi como “principais centros turísticos” do estado, onde este último
também se apresenta com detentor de muitos domicílios ocasionais: 2.879, ao
lado de Tamandaré e São José da Coroa Grande/PE que possuem: 5.168 e
2.306, respectivamente. A presença de resorts em Maragogi/AL e
Tamandaré/PE reforçam o papel turístico da área limítrofe entre os dois
estados. Novamente, percebe-se a “polaridade urbano-metropolitana” de
Recife/PE pelas ações governamentais (propostas pelas duas unidades

376

federativas, privilegiando áreas em comum ou próximas) de Alagoas e
Pernambuco;
c) O estado de Sergipe, de forma menos intensa que os demais, possui
dinâmicas turísticas relacionadas à Bahia. Capitaneado pela influência urbanometropolitana central de Salvador/BA, o Litoral Norte baiano se “integra” de
forma lenta ao Litoral Sul de Sergipe. As ações governamentais de Sergipe
privilegiam a área litorânea ao sul, especialmente em Aracaju e cidades como
Estância/SE. Por outro lado, a cidade de Conde/BA se apresenta como o “nó”
desta integração litorânea. Além de ter mais empreendimentos turísticos (Itariri
Resort, por exemplo) possui também 1.590 domicílios de uso ocasional,
enquanto Estância/SE possui 2.614 destas residências, o que traduz relativa
concentração de casas voltadas à vilegiatura. Com a falta de investimentos para
Sergipe, seu litoral sul passa por problemas notadamente voltados à
“degradação ambiental”, enquanto o litoral norte da Bahia, uma das áreas de
expansão turística recebe menos investimentos porque o estado possui um
litoral extenso e assim, ser uma das áreas menos privilegiadas. Mas mesmo
com tais contradições, a “urbanização litorânea” se firma de forma integradora
e lenta. As características naturais vinculadas aos rios presentes nas regiões
também são outras “barreiras” para a solidificação urbana.
Desta maneira, Paraíba, Alagoas e Sergipe se apresentam de forma dispersa,
desigual, mas integrados ao planejamento governamental regional-estadual do Nordeste
brasileiro. Entre a política de áreas preservadas ambientalmente e a consolidação de
fluxos turísticos internacionais, está o desafio dos governos, que tendem a “concorrer”
para se fortalecerem como futuros destinos turísticos de grandes fluxos turísticos.
Em síntese, a Região Nordeste do Brasil mostra suas faces turísticas,
privilegiadas por paisagens naturais belas e diversas, mas ao mesmo tempo, apresenta
uma urbanização litorânea cada vez atrelada aos grandes fluxos metropolitanos, que
privilegiam a ocupação do solo através da difusão de empreendimentos turísticos como
de casas voltadas a vilegiatura. Revigora-se então, uma das novas faces urbanas e
metropolitanas

do

século

XX

e

XXI.
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Considerações Finais

Ao longo das últimas duas décadas, as políticas governamentais turísticas
modificaram profundamente as economias de vários municípios como articularam
novas “redes urbanas” como modificou as estruturas de outras, promovendo uma nova
lógica socioespacial no Nordeste brasileiro. Mesmo com as desigualdades
socioespaciais existentes na região, o turismo apresentou como um “elo” espacial e
imagético quase em todos os Estados.
De repente, o “turismo” tornou-se uma atividade econômica que já possuía
“raízes” na produção espacial, bem como na vivência das pessoas. Tais características
refletem à hegemonia das elites regionais e locais perante a construção das imagens e
“cenários políticos” nos Estados nordestinos. Em outras palavras, o Nordeste brasileiro
tornou-se turístico, principalmente pela consolidação de políticas governamentais, bem
como da articulação com a iniciativa privada. (CASTRO, 1996)
Assim, com as políticas governamentais dos anos 1960-70 iniciava-se um
cenário turístico no Nordeste brasileiro. Com o advento do Prodetur/NE na década de
1990, os melhores planos turísticos – leia-se: pertencentes aos Estados da Bahia,
Pernambuco e Ceará – o turismo é privilegiado pelos investimentos públicos. Se
tínhamos um “abismo economico” entre esses Estados e outros, o turismo acentuou tais
dinâmicas. Isto porque o turismo articula-se com outras atividades econômicas.
Logo, é nas metrópoles que o turismo é articulado com setores comerciais e de
serviços de formas mais intensas, já que a infraestrutura urbana e investimentos podem
ser compartilhados, como aeroportos, estradas que não possuem apenas uma
funcionalidade. Isto é, o turismo torna-se um dos atores econômicos, não o “único” na
metrópole.
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Contraditoriamente, é nessa “situação” que o turismo se desenvolve. Em meio à
concentração/desconcentração de serviços, de renda, e principalmente da influencia
metropolitana em mais suas variadas escalas. Assim, os Estados da Paraíba, Alagoas e
Sergipe estão “fora” ou podemos intitular “à margem” destes processos turísticos do
Nordeste brasileiro.
Assim, mesmo que sejam “influenciados” pelos planos e ações governamentais
compartilhados entre Estados, a deficiência de vários fatores econômicos, infraestrutura
urbana, entre outros problemas, tornam tais áreas como desprivilegiadas dos fluxos
turísticos mais intensos e de maior aporte de transferência de renda, bem como das
ações do planejamento governamental.
É nesse contexto que dentro de cinco capítulos abordamos como as metrópoles
influenciam os espaços de PB, AL e SE, e como seus próprios espaços (com as regiões
metropolitanas) promovem seus fluxos respectivos. São nas regiões metropolitanas, que
o turismo irá se consolidar, respeitando as limitações físicas, como naturais. O território
torna-se essencial para a difusão da infraestrutura “turística” bem como à concentração
de empreendimentos turísticos.
Mesmo com vários tipos de ações e planos vinculados ao turismo, o
PRODETUR/NE não teve a força do planejamento governamental nessas áreas como
teve nas áreas mais relevantes do Nordeste brasileiro. Ou seja, temos um planejamento
governamental concentrador que reflete a política interna do Nordeste bem como na
lógica de âmbito federal.
Mesmo com o contexto da Copa do Mundo/2014 que teve quatro subsedes no
Nordeste brasileiro, os fluxos turísticos tornam-se de forma contraditória: concentração
e desconcentração, concomitante. Isto é, dinâmica socioespacial articulada, combinada,
porém desigual. Assim, o turismo reflete as políticas governamentais em seus âmbitos
mais complexos, assim como as “políticas internas” da produção do espaço regional
nordestino.
O “jogo das elites” nordestinas coloca-se em xeque perante a hegemonia de
territórios cada vez mais fluidos e em um contexto cada vez mais regional e
globalizado. Logo, a “concorrência de lugares” torna-se cada vez mais fragmentada
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perante a lógica turística. Além da “disputa” territorial vinculada às unidades de
federação, o turismo consegue trazer dinâmicas relacionadas ao “local” e/ou em
“localidades” que são na verdade, fragmentos ou “nós” desta rede turística cada vez
mais articulada e internacional.
É neste contexto, que os Estados de PB, AL e SE, com suas particularidades
políticas e espaciais são inseridos nesta “guerra turística” e conseguem desenvolver suas
dinâmicas e fluxos turísticos. Os grandes empreendimentos turísticos – de forma
internacional e nacional – chegam em seus espaços litorâneos promovendo uma nova
“cultura turística” voltada ao marketing e propaganda turística.
Vários roteiros turísticos são formados, (re) inventando o espaço de forma cada
vez mais imagética, mas ao mesmo tempo, física, palpável. O turismo consegue
caracterizar-se desta forma contraditória de produção espacial cada vez mais complexa.
A “imaginação” torna-se de fato, real em seus âmbitos cada vez mais complexos e
dispersos. Vejamos o caso de Disneylândia.
Assim, os planos governamentais intitulados de Costa das Piscinas (Paraíba),
Costa dos Corais (Alagoas) e Costa dos Coqueirais (Sergipe) tornam-se os principais
slogans e sínteses destas ações que visam colocar tais áreas no “concorrido mercado
turístico nordestino”. Com suas ações contraditórias e desiguais em sua essência, as
regiões metropolitanas (assim como as metrópoles no âmbito regional) tornam-se os
privilegiados em seus territórios estaduais.
Ou seja, se temos a “concentração” de serviços e de investimentos nas
metrópoles, nos territórios “(des) metropolizados” ou à margem desta metropolização,
as regiões metropolitanas (áreas de planejamento que visam em sua essência, se
tornarem em metrópoles) tornam-se as “principais áreas” quanto à sua concentração de
recursos. Ou seja, a desigualdades socioespaciais se efetivam. É neste contexto que a
produção espacial do Nordeste brasileiro se destaca nos anos 2010.
O entendimento do espaço nordestino torna-se cada vez mais complexo, perante
as dinâmicas socioespaciais que se acentuam com o acumulo de infraestrutura urbana,
“rugosidades espaciais”, como novas funcionalidades urbanas e regionais nas cidades e
metrópoles. É neste contexto que compreender as mais variadas áreas e territórios
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envolvidos nos processos urbanos e metropolitanos é relevante na construção da análise
espacial regional e nacional.
É neste contexto, que ao entendermos as políticas governamentais e o contexto
da “metropolização” nos Estados de PB, AL e SE, compreenderemos que Nordeste está
sendo produzido espacialmente. Perante as desigualdades sociais, de investimentos
públicos e privados, se vê o turismo com duas faces: a) a primeira, vinculada às ações
governamentais e da iniciativa privada com investimentos federais, estaduais,
internacionais, que produzem resorts , hotéis e pousadas cada vez mais articulados à
ordem internacional, e, b) a segunda, vinculada ao desenvolvimento sustentável e
economico, porém, com a preocupação de inserção das populações nativas e/ou mais
pobres no intuito de promover a redução da pobreza e desigualdade social;
Entre as discussões típicas da política e política governamental vem-se à tona, a
prática, a teoria, ou como o cunho marxista cita, a práxis. Temos aqui o desafio tanto no
âmbito social, como governamental e individual: que tipo de turismo está sendo
produzido? Que tipo de intervenções governamentais atingem o território? Que tipo de
políticas governamentais se realizam? E que efeitos tornam-se visíveis e/ou palpáveis?
Percebemos que no caso de PB, AL e SE tivermos políticas governamentais
diferenciadas entre eles, e também na comparação com os outros Estados nordestinos.
Passamos então, para que o planejamento governamental passa por questões mais
complexas que não se resumem ao “plano turístico” e parte para uma conclusão do que
é “possível” perante às situações socioespaciais.
É assim, que as políticas governamentais turísticas do Nordeste brasileiro se
apresentam: contraditórias, desiguais, porém, integradas e complementadoras. Se temos
os privilégios das metrópoles em seus fluxos e investimentos, outras áreas – mesmo
desiguais – conseguem receber fluxos e investimentos em muitos casos graças à própria
“lógica” que produz a sua “desigualdade”.
Logo, os Estados de PB, AL e SE, diretamente nas suas respectivas capitais
refletem às dinâmicas socioespaciais turísticas mais relacionadas às metrópoles, bem
como sua produção espacial contraditória. Temos assim, a análise socioespacial perante
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ao turismo nordestino, em seu âmbito mais complexo e fragmentado. Compreender às
mais variadas escalas espaciais e temporais.
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