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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as diferentes culturas de 

ordenamento territorial do turismo das Regiões Metropolitanas de Fortaleza-

CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA. Partiu-se da hipótese de que, embora 

o turismo nas referidas Regiões Metropolitanas (RMs) tenha se desenvolvido a 

partir de um mesmo processo de estruturação da atividade no território 

nordestino, principalmente pelo viés de programas estruturantes, como o 

PRODETUR I, acredita-se que existiram fatores intervenientes locais que 

definiram, ao longo do tempo, ordenamentos diferenciados da atividade 

turística nas referidas RMs. Para tanto, a análise teórico-conceitual de espaço 

geográfico foi embasada na definição de Estaba (1999) sobre o conceito de 

ordenamento territorial. Os procedimentos metodológicos foram uma 

adaptação da proposta de Knieling; Othengrafen (2009a, 2009b), afirmando 

que, para a compreensão das diferentes culturas de ordenamento territorial, 

faz-se necessária a caracterização das “culturas locais de território” ou 

“culturas de território”, neste caso àquelas relacionadas ao setor turístico. A 

hipótese do trabalho confirmou-se na medida em que se verificou que o turismo 

foi inserido nas RMs a partir de diferentes concepções ideológicas sobre o 

setor que, de acordo com atores, realidades político-econômicas e interesses 

locais, planejaram, institucionalizaram e espacializaram a atividade em seus 

respectivos territórios sob diferentes perspectivas. 

 

Palavras-chave: Turismo; Culturas de ordenamento territorial; Planejamento 

turístico; Regiões metropolitanas. 

  



  

Abstract 

 

This study aims to analyze the different planning cultures of tourism 

metropolitan areas of Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE, and Salvador-BA. 

We started from the hypothesis that, while tourism in these Metropolitan 

Regions (MRs) have been developed from the same process of structuring the 

activity in the northeastern territory of Brazil, mainly by structuring programs, as 

PRODETUR I, believed that there were influential local factors that defined, 

over time, different orderings of tourism in these MRs. Therefore, the 

theoretical-conceptual analysis of geographical space was based on the 

definition of Estaba (1999) on the concept of spatial planning. The 

methodological procedures were an adaptation of the Knieling; Othengrafen 

(2009a, 2009b) proposal, which states that, for the understanding of different 

planning cultures, it is necessary to characterize the "local culture", in the case 

related to the tourism sector. The working hypothesis was confirmed, as it was 

found that tourism was inserted in MRs from different ideological conceptions 

about that, according to actors, political and economic realities and local 

interests, planned and institutionalized the activity in their respective territories 

from different perspectives. 

 

Keywords: Tourism, Planning Culture, Tourism planning, Metropolitan regions. 

 

  



  

Resumen 

Este estudio tiene como objetivo analizar las diferentes culturas del 

ordenamiento territorial del turismo de las Regiones Metropolitanas de 

Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE  y el Salvador-BA. Partimos de la hipótesis 

de que, aunque el turismo en estas Regiones Metropolitanas (RMs) se haya 

desarrollado a partir de un mismo proceso de estructuración de la actividad en 

el territorio del Nordeste brasileño, principalmente a través de los programas de 

estructuración, como PRODETUR I, creemos que existieron factores locales 

intervinientes que definieron, a lo largo del tiempo, diferentes ordenamientos 

del turismo en estas RMs. Por tanto, el análisis teórico-conceptual del espacio 

geográfico se fundamentó en la definición de Estaba (1999) sobre el concepto 

de la ordenación del territorio. Los procedimientos metodológicos fueron una 

adaptación de la propuesta de Knieling; Othengrafen (2009a, 2009b), que 

indica que para la comprensión de las diferentes culturas del ordenamiento 

territorial, es necesario la caracterización de las "culturas locales del territorio”  

o "culturas del territorio", en este caso aquellas relacionadas con el sector 

turístico. Confirmamos la hipótesis de este estudio a medida que verificamos 

que el turismo fue inserido en las RMs  desde diferentes concepciones 

ideológicas sobre el sector que, según los actores, realidades políticas, 

económicas y los intereses locales, planearon, institucionalizaron y 

espacializaron la actividad en sus respectivos territorios a partir de diferentes 

perspectivas. 

Palabras clave: Turismo; Culturas del ordenamiento territorial; Planificación del 

turismo; Regiones metropolitanas. 
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INTRODUÇÃO 

  

Do temário de estudo e da delimitação teórico-conceitual 

 

Em momentos anteriores, pesquisas como esta, que abordam a temática 

da atividade turística, deveriam iniciar sua escrita sempre relatando a 

importância do setor em números, sua crescente significância na geração de 

divisas, bem como toda a gama de empreendimentos, de investimentos e 

demais negócios, que eram reflexos diretos ou indiretos do desenvolvimento do 

turismo em determinado local. Acredita-se que hoje exista determinado 

consenso sobre a importância dessa atividade econômica no espaço nacional, 

porém já permeada de mudanças, permitindo com que o turismo feito na aurora 

do novo século XXI seja um turismo bastante diferente do conhecido no Brasil 

de vinte ou trinta anos atrás.  

É certo que o país adentrou em uma nova fase do turismo, voltado ao 

turismo de grandes eventos, de novas linhas de financiamento, de novas 

formas de contratos, fazendo com que o setor tenha elevado à magnitude de 

sua importância, ganhando, inclusive, status ministerial para o planejamento de 

suas ações, com o advento do Ministério do Turismo, no ano de 2003. 

Acredita-se, pois, que hoje o turismo representa para o Brasil um 

condicionante estratégico na definição de sua política e imagem internacional, 

propiciando, inclusive, o surgimento da cultura do “fazer turismo” doméstico, 

aumentando o fluxo interno de mobilidade populacional através da atividade, do 

desenvolvimento de novas propostas turísticas, aumentando, 

consequentemente, a compreensão da necessidade do fazer turismo de modo 

sustentável, de aumentar a gama de segmentos do setor, de valorizar o 

interior, com o intuito de que a atividade não priorize unicamente o turismo de 

lazer voltado ao “sol e mar” como, culturalmente, foi estabelecido como padrão 

em nosso país através das políticas estruturantes.  

Se ainda não existe um novo quadro formado em relação à atividade em 

nível nacional, este se encontra em fase de construção, abrindo novas 

perspectivas para o desenvolvimento da atividade em nosso Brasil. Todavia, 
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até se chegar nesse contemporâneo quadro do turismo nacional, muito se foi 

feito ao longo do tempo, através de políticas públicas, para que a atividade 

pudesse ter-se consolidado em território brasileiro. 

Nessa pauta, volta-se o foco para a região Nordeste (NE) brasileira, 

enquanto um dos principais palcos de desenvolvimento da atividade no país. O 

estudo do turismo, e seus reflexos no território, tornou-se discussão cara à 

região NE, devido à atividade ter-se tornado importante vetor de tendências, de 

mudanças territoriais e de ter motivado políticas públicas voltadas à 

estruturação e desenvolvimento de seu espaço regional. Nesse ínterim, o 

turismo engendrado no referido espaço regional modificou e ordenou o 

território, a partir de práticas locais que refletiram, em suas propostas turísticas 

e em seu ordenamento territorial, sua forma de pensar e de fazer turismo, a 

partir de distintas concepções ideológicas, de interesses e articulações 

políticas, de práticas culturais locais e de modos de vida, o que proporcionou 

que cada estado nordestino agregasse, à sua própria proposta turística, 

aqueles elementos que poderiam melhor vender e representar seu espaço 

local. 

 É nesse sentindo que o presente estudo, pautado na hipótese inicial de 

que embora o turismo nas Regiões Metropolitanas (RMs)1 tenha se 

desenvolvido a partir de um mesmo processo de estruturação da atividade no 

território nordestino, principalmente pelo viés de programas estruturantes, 

como o PRODETUR, acreditou-se que existiram fatores intervenientes locais 

que definiram, ao longo do tempo, ordenamentos territoriais diferenciados da 

atividade turística em Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA (RMs). 

A partir dessa hipótese inicial, buscou-se verificar quais foram as políticas de 

ordenamento territorial desenvolvidas no âmbito das quatro RMs de estudo, e 

quais foram os elementos, particulares de cada território, definidores no 

desenvolvimento dessas políticas. 

 Em essência, esse estudo é um estudo de ordenamento territorial (OT). 

E como boa parte dos estudos dessa natureza, arrolaram sua análise a partir 

das políticas já engendradas no espaço e que já contribuíram efetivamente 
                                                           
1
 Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA - RMs que tiveram acentuado crescimento 

e significância regional da atividade em seus territórios.  
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para o ordenamento do setor turístico. Como consequência, fez-se o esforço de 

conduzir o leitor em uma linha do tempo, que procurou identificar os primeiros 

projetos de turismo para as RMs em questão, até o advento do PRODETUR 

(fase I e II), enquanto o programa “divisor de águas” para o planejamento e 

ordenamento territorial do turismo no NE, e que representou, também, a 

finalização de um importante ciclo de desenvolvimento da atividade neste local. 

 Para que se pudesse compreender as particularidades de ordenamento 

territorial dadas ao turismo em cada RM aqui citada, fez-se necessário se 

utilizar de tendências recentes nos estudos do ordenamento territorial, que 

visam compreender as nuances das práticas de políticas públicas no território. 

Ou seja, caracterizar quais os elementos, os contextos socioculturais, político e 

econômicos, que foram intervenientes no processo de execução de políticas 

que ordenaram o território para a atividade turística. 

Específica bibliografia internacional vem sendo produzida, a partir de 

autores como Knieling; Othengrafen (2009a, 2009b), Ferrão (2011), Davoudi; 

Strange (2009), Stead; Nadin (2009), Steinhauer (2011), Polat (2011), 

Gullestrup (2009), Fürst (2009); Faludi (2011a), Allmendinger; Haughton 

(2008), Albrechts (2006) dentre outros, que visam discutir como as “culturas de 

territórios” ou as “culturas locais de territórios” são fundamentais para que se 

existam diferentes culturas de ordenamento territorial, no caso específico desse 

estudo, culturas de OT do turismo.  

Na medida em que se entende, juntamente com Knott; Muers; Aldridge 

(2011) que o resultado de políticas públicas é o reflexo de como indivíduos e 

grupos se comportam, comportamento esse pautado em seu construto social, 

político e intelectual, faz-se necessário o entendimento do conceito de cultura, 

pois, a transparência desse conceito é de primordial importância para medir 

sua interferência nas ações humanas. 

De acordo com Gullestrup (2009), cultura é algo relevante para todos, 

algo que se tem, que se pretende preservar, porém, ao mesmo tempo, busca-

se alterá-la, consciente ou inconscientemente. Segundo o mesmo autor, a 

concepção de mundo, de valores, de normas morais, comportamentos social e 

político são repassados de geração à geração, fazendo com que diferentes 
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populações exerçam práticas culturais distintas. Nesse sentido, quando se 

busca compreender os comportamentos sociais exercidos no âmbito da gestão 

pública e em práticas administrativas, origem do exercício das políticas de 

ordenamento territorial, as “culturas de território” ou as “culturas locais de 

território” aparecem como reflexo da cultura individual e coletiva de 

determinada sociedade, permeada pelas particularidades locais a determinado 

povo.  

Assim, as culturas de território são entendidas num contexto mais amplo, 

que inclui, enquanto elementos importantes para sua compreensão, a 

caracterização das particularidades da histórica local/ regional, o entendimento 

de estruturas institucionais e de poder, as atitudes sociais, estruturas 

cognitivas, crenças, valores, regras, normas, tradições familiares, políticas e 

jurídicas, práticas de governo, bem como o entendimento da maturidade 

institucional de gestão. 

Logo, o objetivo desse trabalho foi compreender como as culturas de 

território, interferiram e se tornaram fatores intervenientes para distintas 

culturas de ordenamento territorial, no caso específico, distintas culturas de 

ordenamento territorial da atividade turística nas RMs de Fortaleza-CE, Natal-

RN, Recife-PE e Salvador-BA. Para que tal objetivo fosse alcançado, buscou-

se uma adaptação, à análise do turismo, da proposta metodológica de Knieling; 

Othengrafen (2009a, 2009b) sobre as culturas de ordenamento territorial, no 

intuito de mostrar as diferentes culturas de OT dadas ao setor em cada RM em 

questão. 

 

Dos caminhos metodológicos 

  

Ousou-se, neste trabalho, fazer uma análise das Regiões Metropolitanas 

de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, a partir da perspectiva 

regional de Nordeste, buscando compreender as nuances do ordenamento 

territorial do turismo produzidas a partir de agentes e demais autores das 

culturas locais de territórios, que internalizaram características regionalistas do 
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NE, porém exercidas de modos diferenciados em cada estado e em sua 

respectiva RM. 

Knieling; Othengrafen (2009b) apresentam o modelo teórico-

metodológico para análises comparativas sobre culturas de ordenamento 

territorial, e neste trabalho, tal modelo foi adaptado para a análise do OT do 

turismo. De acordo com os autores, faz-se necessária a caracterização de três 

ambientes, diretamente relacionados às práticas de ordenamento do território, 

que são: i) o ambiente social, ii) o ambiente de planejamento e iii) os 

artefatos de planejamento: 

i) caracterização do ambiente social: diz respeito aos valores sociais, 

econômicos e políticos do território, que correspondem a “tradição” do local, 

também referenciadas por Gullestrup (2009) e Stead; Nadin (2009); 

ii) caracterização do ambiente de planejamento: refere-se à estrutura e 

maturidade organizacional e institucional do sistema de gestão. Maturidade 

essa mensurada a partir da capacidade de planejamento, de organização e de 

efetivação de políticas públicas, de aparelhamento interno de repartições, de 

obtenção de efetivo quadro tecnocrático para o desenvolvimento de políticas, 

bem como a coerência de suas práticas à leis e normas, partindo de uma visão 

integrativa, estratégica e que corrobore para a coesão social e territorial; 

iii) identificação dos artefatos de planejamento: diz respeito aos 

instrumentos físicos de planejamento, como planos e produtos técnicos de 

ordenação do território, e como estes últimos foram influenciados pelos demais 

ambientes, que são o social e o de planejamento. (KNIELING; 

OTHENGRAFEN, 2009b) 

Ao definir-se o modelo teórico-metodológico, foi necessário, ainda, 

determinar como esses ambientes poderiam ser caracterizados, ou seja, quais 

seriam os elementos históricos, os indicadores e demais dados quali-

quantitativos necessários para a mensuração requisitada por esses ambientes, 

já que os estudos das culturas de OT são desafiadores, devido à ausência de 

estruturas ou quadros de apoio para elencar os elementos culturais locais que 

devam ser levados em consideração para a análise, e que podem ser julgados 
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como “similares” à comparação (STEINHAUER, 2011; KNIELING; 

OTHENGRAFEN, 2009b). 

Assim, para a caracterização do ambiente social das culturas de 

ordenamento territorial (OT) do turismo, fez-se necessário determinar os 

seguintes elementos: 

i) Definição do conceito de ordenamento territorial que mais se alinha 

com a compreensão de OT desejada às gestões públicas. Nesse sentido, 

optou-se pela definição de Estaba (1999), devido a autora conceituar, de modo 

bastante eficaz, o real sentido de uma política de ordenamento territorial e 

definir quais são as guias-mestras, ou seja, quais as diretrizes filosóficas que 

as práticas de OT devem seguir;  

ii) Levantamento histórico da formação territorial do Nordeste. Celeiro de 

práticas regionalistas, a compreensão de elementos culturais do povo e da 

política locais foi basilar para o entendimento de determinadas condutas 

políticas, por parte dos governantes estaduais em suas respectivas RMs, 

fundamentais na ordenação do turismo nos territórios; 

iii) Identificação dos Planos Nacionais para o desenvolvimento do 

turismo. Nesse estudo focou-se no II Plano Nacional de Desenvolvimento 

1975-1979 (II PND), por ter sido “divisor de águas” para o planejamento do 

setor no Brasil, na medida em que colocou, pela primeira vez, o turismo, 

enquanto “indústria” a ser fomentada no país em um plano nacional; 

iv) Identificação, através de linhas temporais, dos primeiros projetos e 

planos locais de turismo nas gestões estaduais de cada RM em estudo, bem 

como as principais ações que proporcionaram a estruturação do setor nos 

territórios. Tal metodologia possibilitou dimensionar o entendimento de turismo 

em cada gestão de governo, a identificação dos principais atores políticos que 

promoveram a atividade em seus territórios e por quais vias políticas essa 

promoção ocorreu; 

Para a caracterização do ambiente de planejamento das culturas de 

ordenamento territorial do turismo, os dados coletados para o entendimento e 

do setor nas regiões metropolitanas de estudo foram elencados a partir de dois 

elementos definidores. O primeiro deles diz respeito a própria existência de 
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dados turísticos, de modo sistematizado e padronizado, para todos os 

municípios metropolitanos, o que é bastante difícil. O segundo elemento 

definidor foi a seleção de indicadores pertinentes na perspectiva do trabalho, 

que sinaliza para uma visão de sua capacidade institucional e de planejamento 

vinculado ao turismo, dentro das já restritas fontes de pesquisas. 

Grande fator limitante para a difusão e facilitação dos estudos sobre a 

atividade turística no Brasil persiste na ausência de dados sistematizados 

sobre a atividade, dados que extrapolem a visão unilateral de turismo 

entendido a partir da contagem de vôos nacionais e internacionais, ou pela 

contagem de visitantes por estados, e seu fluxo de acordo com meses do ano 

ou dados correlatos a essa natureza. Embora estes dados sejam de grande 

importância para o entendimento do turismo, principalmente no que concerne à 

sua capacidade de carga nos territórios estaduais, estes não aprofundam uma 

leitura do setor em relação a sua base elementar, que é a consolidação de 

mecanismos de sua plena institucionalização, com fins a uma melhor 

apropriação conceitual e prática do que é turismo e sua necessidade inerente 

de planejamento no território, coadunada com outros elementos fundamentais 

da organização espacial, como ambientais, econômicos e sociais. 

Essa realidade define e limita os estudos sobre o setor, fazendo com 

que os trabalhos acadêmicos de turismo se adaptem à realidade de 

indicadores, e não o contrário, que seria o ideal. Assim, buscaram-se dados 

referentes ao setor em três principais fontes:  

 

Primeira fonte de dados: Sites das prefeituras dos municípios metropolitanos 

 O acesso aos sites das prefeituras municipais objetivou coletar 

informações a respeito da existência de secretaria municipal de turismo, bem 

como se estas eram autônomas ou compartilhadas com demais áreas de 

ações públicas. Esses dados mostram o nível de imersão do turismo 

institucionalizado nas prefeituras municipais, bem como sua relativa autonomia 

para gestão, planejamento e ordenação do setor. 

 

Segunda fonte de dados: Perfil dos Municípios Brasileiros do IBGE (2009) 



 

  

P
ág

in
a2

6
 

 O objetivo de acesso a site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE) originou da necessidade de coleta de dados sistematizados 

sobre a gestão pública municipais, voltadas ao setor turístico. Para tanto, foi 

acessada a publicação ‘Perfil dos Municípios Brasileiros’, que é uma pesquisa 

de informações básicas de todos os municípios do país, junto às prefeituras.  

Nelas são destacados os principais aspectos da gestão e da estrutura 

dos municípios, a partir de eixos como: estrutura da administração, cultura, 

esporte, habitação, transporte, saúde, segurança, política de gênero, meio 

ambiente e direitos humanos.  

 Essa pesquisa permite compreender a estrutura institucional e de 

administração dos municípios, através de indicadores relativos aos eixos 

citados acima. Embora não se tenham maiores dados para a gestão do turismo 

nos municípios brasileiros, alguns indicadores correlatos, importantes para 

análise da atividade, estão imersos nos eixos maiores, tais como: existência de 

áreas de interesse turístico no município, se o município contém áreas de 

influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional, legislações específicas para o meio ambiente, para o 

patrimônio histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e arqueológico, bem 

como existência de Plano Diretor e existência de políticas de beneficiamento a 

empresas vinculadas ao setor do turismo. 

Por serem marcos regulatórios importantes para um planejamento 

raciocinado da atividade em território municipal, tais indicadores demonstram, 

de modo indireto, a capacidade de envolvimento e de efetivo ordenamento 

territorial da atividade turística nos municípios. 

 

Terceira fonte de dados: O CADASTUR 

 O CADASTUR é um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas, 

que atua na cadeia produtiva do turismo. O sistema foi elaborado pelo 

Ministério do Turismo (MTur) no ano de 2010, em parceria com demais órgãos 

locais de turismo, com o intuito de promover o ordenamento, a formalização e a 

legalização dos prestadores de serviços turísticos no Brasil, através de um 

cadastro sistematizado das empresas relacionadas ao setor (BRASIL - MTur, 
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2012). Ele foi consultado com o objetivo de analisar a distribuição espacial dos 

serviços voltados ao setor do turismo. Foram levantadas informações sobre os 

referidos indicadores: 1) Agências de turismo; 2) Casas de espetáculos; 3) 

Locadoras de veículos; 4) Meios de hospedagem e 5) Restaurantes, bares e 

cafés. Cada informação é dada a partir de valores brutos, o seja, o número 

absoluto da quantidade de estabelecimentos que cada município contém em 

seu território. Essas informações, assim como as informações coletadas no 

Perfil dos Municípios Brasileiros - IBGE (2009) foram armazenadas no banco 

de dados, por município metropolitano, no software livre Terra View, que 

objetiva o processamento de informações geográficas. Depois, foram gerados 

os mapas temáticos a respeito da distribuição espacial dos referidos 

indicadores. 

O CADASTUR é um sistema novo e de fundamental importância para os 

estudos do turismo, devido ao fato de padronizar e sistematizar indicadores 

para todos os municípios brasileiros. Isto é bastante relevante, na medida em 

que antes de 2010, ano de sua criação, dados sobre turismo para análises que 

extrapolassem o contexto local, eram impossibilitados, devido ausência de 

dados padronizados em várias secretarias de turismo, tanto municipais, quanto 

estaduais. Ou seja, muitos indicadores que eram disponibilizados por 

determinadas secretarias, não os eram em outras, o que dificultava os estudos, 

principalmente os de caráter comparativo. 

Há pouco tempo o governo federal, através do MTur, vem se 

preocupando com a sistematização de dados sobre o setor turístico no Brasil. 

Essa grande lacuna foi identificada e passou a fazer parte das prioridades do 

“Plano Nacional do Turismo - PNT 2007-2010: uma viagem de inclusão”, 

documento ainda em vigor no governo presidencial de Dilma Rousseff. Neste 

trabalho, foram elencados os principais indicadores para o estabelecimento da 

atividade, voltados aos serviços para o turismo, que são: meios de 

hospedagem, agências de viagens, casas de espetáculos, cadastro de bares, 

restaurantes e cafés, além de locadoras de veículos. 

O elenco desses indicadores teve o objetivo de compreender em que 

medida o turismo e seus serviços estão descentralizados no território 
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metropolitano, bem como dar pistas elucidativas sobre o nível de 

conscientização das gestões municipais locais e dos empresários na busca de 

uma maior organização do setor nos seus municípios. Tal análise permite 

mostrar a importância relegada à atividade em suas gestões locais, o que 

também merece o olhar do poder público no intuito de direcionar ações 

voltadas a capacitação de empresários voltados ao ramo. 

Dessa forma, os indicadores destas três fontes de dados foram 

discriminados para cada um dos municípios das quatro regiões metropolitanas, 

analisados a partir de mapas temáticos. 

Por fim, para a caracterização dos artefatos de planejamento das 

culturas de ordenamento territorial do turismo, fez-se necessário o 

levantamento e delineamento das ações executadas nos territórios 

metropolitanos por vias dos PRODETUR I e II, a partir dos planos locais de 

turismo que, no caso do PRODETUR, foram os Planos de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável (PDITS). Para tanto, foi necessário a: 

i) Identificação e delimitação dos eixos de investimentos, tendo como 

Componentes: Aeroportos, Transportes, Saneamento e Recuperação 

Ambiental, Patrimônio Histórico e Desenvolvimento Institucional; 

ii) Identificação da distribuição dos recursos por componente para cada 

estado, bem como identificação das ações realizadas nos cinco componentes, 

por município metropolitano; 

iii) Evidenciar como essas ações se diferenciaram, de acordo com as 

concepções e histórico próprios de turismo em cada RM de estudo, enquanto 

reflexo das diferenciadas culturas de territórios.  

 

Da estruturação da pesquisa 

 

 A pesquisa está dividida em quatro grandes partes, de acordo com a 

proposta teórico-metodológica explanada. 

A primeira parte busca traçar o conceito de ordenamento territorial e 

como a sua compreensão evoluiu no devir histórico, de acordo com as 

mudanças paradigmáticas vivenciadas pela sociedade e pelas ciências, até 
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chegar-se aos estudos sobre as culturas de ordenamento territorial, enquanto 

proposta analítica do mesmo. 

A segunda parte, de acordo com a proposta metodológica de Knieling; 

Othengrafen (2009b), focaliza a caracterização do ambiente social do OT do 

turismo empreendido por cada RM de estudo. Esta parte buscou elencar quais 

foram os elementos, atores e realidades político-econômicas locais definidoras 

no desenvolvimento da atividade. 

A terceira parte teve por objetivo de traçar o perfil do ambiente de 

planejamento da atividade turística das RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, 

Recife-PE e Salvador-BA, através da caracterização de sua estrutura 

institucional. Fez-se a análise da maturidade institucional do turismo, nas 

gestões municipais a partir de dados quantitativos elencados das fontes de 

dados IBGE, CADASTUR e sites das prefeituras municipais. 

E, por último, a quarta parte buscou compreender como os artefatos de 

planejamento (planos físicos de instrumentalização do ordenamento territorial 

dado à atividade) ordenaram o território a partir do programa estruturante 

PRODETUR (fase I e II), identificando as singularidades e similitudes 

encontradas no OT do turismo nas RMs em análise. 

 Espera-se que esse trabalho traga contribuições para a ampliação do 

conceito de ordenamento territorial, de culturas de OT e do ordenamento 

territorial do turismo numa região em que a atividade tem singular importância 

no processo de definição dos territórios. 
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 Ordenamento territorial e culturas de 
territórios: questões teórico-conceituais 

para análise do turismo  
 
 

O presente capítulo busca compreender o conceito 
de ordenamento territorial, a partir de suas 

mudanças paradigmáticas no decurso histórico, 
como melhor caminho para o entendimento das 
diferentes “culturas de territórios” das Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-
PE e Salvador-BA, em relação ao ordenamento 

territorial da atividade turística  
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PRIMEIRA PARTE – Ordenamento territorial e culturas de territórios: 

questões para análise do turismo 

 

1.  Conceituações e perspectivas histórico-analíticas 

 

Desde as últimas décadas do século XX, bem como as iniciais deste 

novo, tem-se aumentado, dentro da academia, o interesse em saber qual o 

papel desempenhado pelo Estado frente às mudanças de caráter econômico, 

político, social e ideológico pelas quais se ultrapassam atualmente. Tais 

mudanças acarretam modificações estruturais nas formas de organização e 

ação do Estado, que, não necessariamente, são concebidas da mesma 

maneira em diferentes espaços. Dessa forma, do mesmo modo que influências 

externas (contexto e atores internacionais) são importantes para o 

redirecionamento das ações do Estado, concepções ideológicas, formação 

histórico-cultural e valores locais, elas concretizam-se como linha de pesquisa 

em expansão na forma de como o Estado repensa e ordena o seu território, a 

partir da importância de tais elementos internos (KNIELING; OTHENGRAFEN, 

2009b). Isto quer dizer que, embora a forte influência de contextos 

supranacionais no direcionamento dado ao território, cada vez torna-se mais 

importante a análise de contextos locais e regionais na busca do entendimento 

do papel desempenhado pelo Estado-Nação. Pensando assim, ações e 

políticas tomadas pelo Estado para com o seu território são adotadas, também, 

através da força de elementos endógenos, caracterizados por diferentes 

elementos e com atores locais formados a partir de peculiares construtos 

culturais. 

Nesse contexto, o ordenamento territorial dado pelo Estado, embora 

imbuído em concepções ideológicas genéricas (permeado de padrões e 

modelos exógenos de planejamento do território) e conceitos discutidos e 

definidos no âmbito acadêmico e de governo, carregam elementos 

característicos aos locais onde espacializam suas ações. Tal raciocínio aplica-

se, também, aos ordenamentos territoriais setoriais, tal como a atividade 

turística, simpática a este trabalho, que, embora tenha sido difundida 
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internacionalmente, a partir da globalização do modelo de turismo mediterrâneo 

europeu (pós-meados do século XX), conjuntara-se, em si, diversificados 

elementos culturais do local. Estes elementos fizeram com que o ordenamento 

territorial dado à atividade perdesse parte das características do modelo 

turístico inspirador, e se tornasse tão peculiar quanto os espaços onde se 

territorializou. 

Para melhor entendimento da importância dos atores e culturas locais no 

ordenamento territorial do turismo, far-se-á necessária a construção de um 

caminho teórico-conceitual, bem como histórico-analítico do conceito de 

ordenamento territorial, e suas mudanças paradigmáticas no decurso do 

tempo. Esta é a melhor forma de compreender como as culturas de territórios 

das regiões metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-

BA, focos deste trabalho, se diferenciam a partir de seus atores e agentes 

locais em relação ao turismo, permitindo a compreensão das particulares 

culturas de ordenamento territorial do setor. 

Para o entendimento conceitual de ordenamento territorial, serão 

consultados autores como Estaba (1999); Moraes (2000, 2005a, 2005b); 

Becker (2005); Pujadas; Font  (1998); Albrechts (2006) e Farinós Dasí (2006). 

Já para a revisão histórico-analítica de ordenamento territorial, bem como o 

entendimento do conceito de culturas de territórios e de culturas de 

ordenamento territorial, este último enquanto a metodologia de análise desse 

trabalho, foi necessária a leitura dos trabalhos de Faludi (2011a, 2011b); Ferrão 

(2011); Friedman (2005a, 2005b); Fürst (2009); Stead; Nadin  (2009); Knieling; 

Othengrafen (2009a, 2009b) dentre outros. 

 

1.1. Conceito de ordenamento territorial 

 

 A compreensão do conceito de ordenamento territorial mudou, de acordo 

com a alteração das ações de Estado, frente às transformações paradigmáticas 

de um mundo em transição. Saiu de uma compreensão positivista e passou 

pelo paradigma estruturalista até chegar ao pós-estruturalismo ou pós-

moderno. Para entender determinado processo de evolução conceitual, faz-se 
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necessária a compreensão do que é o ordenamento territorial hoje, a fim de se 

ter um ponto de partida para análise e, acima de tudo, entender como o 

Estado, que outrora não considerava as culturas locais de território no 

planejamento de suas ações, hoje pondera a necessidade de compreensão de 

tamanha lacuna. 

 Temática em franca expansão de estudos, o ordenamento territorial vem 

se fixando como importante ramo acadêmico, fazendo-se necessária à 

formação de profissionais de áreas voltadas para o planejamento do território, 

tais como geógrafos, arquitetos, engenheiros, agrimensores e planejadores, de 

um modo geral. Vários são os autores, em nível nacional e internacional, que 

deram e ainda dão importantes contribuições no que tange ao ordenamento 

territorial. Não obstante, um documento importante que traça diretrizes gerais 

para o entendimento do ordenamento territorial é a Carta Européia de 

Ordenação do Território – CEOT, de 1983 (CEMAT, 2011), que caracteriza o 

OT a partir de três grandes facetas, e necessitam ser compreendidas de modo 

articulado. Simultaneamente, o ordenamento territorial é: a) um ramo 

acadêmico-científico; b) uma política pública e c) uma ferramenta do 

planejamento.  

Detendo-se nas características de cada faceta, o ordenamento territorial 

enquanto ramo acadêmico e de conhecimento, é identificado por Becker (2005) 

pela sua natureza prospectiva e interdisciplinar, visando à transformação do 

espaço, de modo a qualificá-lo. Embora academicamente a discussão do OT 

seja algo contemporâneo, vale destacar que a essência teórico-conceitual do 

OT não é algo novo, pois o ato de “pensar” o território, com racionalidade e 

estratégia a partir de ações do Estado, remonta da necessidade de re-

organização fronteiriça e interna dos Estados nacionais, principalmente nos 

momentos pós-grandes guerras. Baseado nos estudos de Mastop (1998), 

Albrechts (2006) afirma que, na Europa ocidental, as primeiras ações de 

ordenamento do território datam por volta de 1920-1930, pois os governos 

europeus passaram a associar, intimamente, a necessidade de ordenamento 

territorial com a ideia de Estado-Nação. Esse fato não foi comum apenas aos 

países europeus, mas também em outros continentes, como a Austrália – 
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objeto de análise de Albrechts (2006), que também reflete um país influenciado 

pelo inicial processo de “europeização” do planejamento do espaço. 

(ALBRECHTS, 2006, p. 1151; FERRÃO, 2011). 

Porém, a linha divisória entre o OT em sua perspectiva acadêmico-

conceitual, para o OT enquanto política pública ou ferramenta do planejamento, 

está na forma de como o Estado efetiva o “pensar” do território. Segundo 

Moraes (2000; 2005), o Estado é o principal agente na produção do espaço e 

age a partir de ações públicas. Por exemplo, ao dotar o território de 

infraestruturas ou salvaguardar fronteiras, põe em prática ações públicas que 

ordenam o território, formuladas a partir da outra faceta do ordenamento, que é 

seu caráter de “ferramenta” do planejamento. Nessa perspectiva, para a 

compreensão conceitual do ordenamento territorial, faz-se necessário 

compreender a que se objetiva o contexto de análise. 

A partir dessa introdução, pretende-se iniciar a definição conceitual de 

OT a partir do pensamento da venezuelana Rosa Estaba (1999). A autora 

trouxe importantes contribuições para a temática do ordenamento territorial, no 

momento em que realizou estudo constatando que políticas públicas, de 

caráter estadista e populista, implementadas pelo Estado venezuelano e 

aliadas ao processo histórico de formação territorial do país, explicam a crise 

do modelo de desenvolvimento territorial adotado, o qual concentra, 

espacialmente, o território. Partindo da realidade de um país de governo 

centralizado, o seu estudo foi desenvolvido a partir da construção de um 

referencial teórico sobre descentralização espacial como elemento fundamental 

para o ordenamento territorial. 

Segundo a autora, o conceito de descentralização alia-se à ideia de 

ordenamento do território, e visa: 

 

comprometer al país con un proyecto de transformación global, 
gradual, progresivo y dirigido al fortalecimiento de los poderes locales 
y la participación ciudadana. Es una estrategia hacia la modernidad 
que reconoce las desigualdades territoriales y está dirigida al auto-
impulso del desarrollo (ESTABA, 1999, p.02)

2
. 

                                                           
2
 “comprometer o país num projeto de transformação global, gradual, progressiva e que reforce 

a autonomia regional das autoridades locais e participação pública. É uma estratégia para a 
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Além do contexto de Estado centralizador, o modelo de desenvolvimento 

adotado por seu país e por grande parte dos países da América Latina, foi pelo 

viés da industrialização por “substituição de importação”, o que proporcionou 

um espaço com profundos problemas de concentração de infraestruturas, de 

serviços, da população nas grandes cidades e regiões metropolitanas, 

relativizando fortes desigualdades entre campo-cidade e fortes desigualdades 

inter-regionais, tornando-se grande desafio para o re-ordenamento (ESTABA, 

1999). Partindo dessa realidade latino-americana em que pensar o espaço, a 

partir de mecanismos de descentralização territorial, é de grande importância 

para o desenvolvimento territorial, a autora afirma que o ordenamento territorial 

se torna uma importante ferramenta, e o conceitua como: 

 

la sistematización del desarrollo en el espacio geográfico [..] 
estrategia hacia la modernidad y atada a la de la descentralización 
[...] refiere a aquellas acciones del Estado concertadas y dirigidas a 
buscar una organización del uso de la tierra, con base en la 
redistribución de oportunidades de expansión y la detección de 
necesidades, potencialidades, limitaciones y ventajas comparativas y 
competitivas. Su consecución supone propiciar un sistema de 
ciudades "armónico" y eficientemente integrado a la globalización, 
comprometedora meta porque significa salvar las desventajas de las 
fuerzas de integración de la globalización y aprovechar las fuerzas de 
la fragmentación o diferenciación espacial a los fines de fortalecer 
centros con capacidad para competir con los dominantes; [...] 
También implica la superación de contradicciones como explotación 
económica y preservación de la naturaleza, eficacia económica y 
calidad de la ordenación (ESTABA, 1999, p. 6)

3
. 

 

 

O estudo de Estaba (1999) reflete a necessidade de medidas 

descentralizadoras e a efetivação do poder de escalas regionais/locais para 

                                                                                                                                                                          
modernidade que reconhece as desigualdades territoriais e se destina a aumentar o auto-
desenvolvimento.” (ESTABA, 1999, p.02). (tradução nossa). 
3
 “a sistematização do desenvolvimento no espaço [...] em direção à modernidade e amarrada 

à descentralização [...] refere-se às ações cordenadas e dirigidas pelo Estado para encontrar 
uma organização do uso da terra com base na redistribuição de oportunidades para expansão 
e identificação de necessidades, potencialidades, limitações e vantagens comparativas e 
competitivas. Sua realização é promover um sistemade cidades "harmônica" e, eficientemente, 
integrado na globalização, tanto meta desafiadora, porque significa salvaguardar as 
desvantagens de integração da globalização e aproveitar as forças da fragmentação e a 
diferenciação espacial com a finalidade de fortalecimento dos centros com capacidade de 
competir com a [...] força dominante, [...] também implica na superação de contradições como 
exploração econômica e conservação da natureza, a eficiência econômica e a qualidade do 
ordenamento” (ESTABA, 1999, p. 6). (tradução nossa). 
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práticas mais resilientes de ordenamento territorial, resiliência essa 

compreendida como a capacidade de flexibilidade, de adaptação e de 

superação das políticas públicas às adversidades oriundas dos territórios. 

Contudo, ressalta a importância da escala nacional, como principal modelador 

do território, devido fornecer à gestão a possibilidade de uma análise territorial 

macro. Sob tal perspectiva, Moraes (1990) é lembrado ao fazer revisão sobre o 

conceito de território atrelado ao Estado, ele privilegia os estudos territoriais 

pela vertente ratzeliana e afirma que o Estado moderno é um estado territorial, 

na medida em que tem uma base física definida, composta pelos elementos 

primordiais de um Estado soberano: a sociedade, seu patrimônio natural (o 

território) e um governo. Assim sendo, o Estado toma caráter de principal 

agente estratégico e perde a característica de ser apenas um ente 

regulamentador.  

Por tomar determinado caráter estratégico, o Estado busca ações de 

planejamento que tenham uma perspectiva de totalidade, encontrando no 

ordenamento territorial, importante ferramenta do planejamento estatal. Assim 

sendo, Moraes (2005) acredita que 

  

o ordenamento territorial busca, portanto, captar os grandes padrões 
de ocupação, as formas predominantes de valorização do espaço, os 
eixos de penetração do povoamento e das inovações técnicas e 
econômicas e a direção prioritária dos fluxos (demográficos e de 
produtos). Enfim, ele visa estabelecer um diagnóstico geográfico do 
território, indicando tendências e aferindo demandas e 
potencialidades, de modo a compor o quadro no qual devem operar 
de forma articulada as políticas públicas setoriais, com vistas a 
realizar os objetivos estratégicos do governo (MORAES, 2005, p. 45). 

 

Ou seja, de acordo com o autor, seria objetivo do ordenamento territorial, 

organizar, a partir do diagnóstico prévio das tendências, padrões e formas de 

ocupação do espaço, das áreas ambientalmente fragilizadas, dos setores 

produtivos, da localização de sua sociedade e de compreensão de suas 

potencialidades e fragilidades, e assim, criar mecanismos de colaboração 

regionais. Becker (2005), na mesma perspectiva geopolítica de Moraes (2005), 

também corrobora ao afirmar que a grande contribuição do ordenamento do 

território dado pelo Estado, é sua capacidade de mediar conflitos e interesses. 
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A autora diz que a União deve regular a competição entre os estados, 

estabelecer as normas do jogo, disciplinar o uso do solo, controlar as parcerias, 

estabelecendo limites e estímulos para a prevenção de problemas territoriais. 

Da mesma forma que os estudos de ordenamento territorial, a partir de 

perspectivas latino-americanas, deram importantes contribuições para o âmbito 

acadêmico-científico, autores como Pujadas; Font  (1998), pertencentes à 

realidade europeia de ordenamento territorial, também colaboram para a 

construção da temática. No específico estudo de 1998, além de conceituações 

sobre OT, Pujadas; Font  (1998) trazem exemplos e estudos comparativos de 

planos de ordenamento territorial europeus, identificam os agentes e atores 

envolvidos no processo de ordenamento, caracterizam os elementos 

necessários para ordenação além de indicarem escalas de ordenamento. 

No que tange à conceituação, Pujadas; Font  (1998) acreditam que se 

podem dar muitas definições para o conceito de ordenamento territorial. 

Contudo a característica de foco interdisciplinar, de visão prospectiva, com fins 

à transformação ótima do espaço regional lhe é peculiar. De caráter distributivo 

espacialmente das oportunidades, o ordenamento territorial visa a coesão 

territorial dos espaços. Segundo os autores: 

 

ordenar consistirá en asignar usos específicos y diferenciados al 
mosaico de subdivisiones [...] en que se ha desagregado el territorio 
objeto de la ordenación [...] impulsar el desarrollo económico, para 
mejorar la calidad, para proteger el medio natural, pos un criterio a 
tener siempre en cuenta es el carácter limitado del territorio. El 
territorio ha de verse como un bien escaso, tanto en términos 
absolutos como, sobre todo, en términos de territorios que tengan 
alguna cualidad adicional [...] está poniendo de manifiesto el carácter 
limitado, la escasez en definitiva, del territorio. (PUJADAS; FONT , 
1998, p. 12)

4
 

 

Entendendo o território como um bem escasso, por isso a necessidade 

de se pensá-lo de modo distributivo e racional, os autores ainda acrescentam 

                                                           
4
 “ordenar consistirá em atribuir usos específicos e diferenciados num mosaico de subdivisões 

[...] para o território fragmentado, objeto da ordenação [...] impulsionar o desenvolvimento 
econômico, para melhorar a qualidade, para projeger o meio natural, pois um critério a ser 
sempre considerado é o caráter limitado do território. O território deve ser visto como um bem 
escasso, tanto em termos absolutos, especialmente em termos de territórios que tenham 
alguma qualidade adicional [...] está se enfatizando o caráter limitado e a escassês definitiva do 
território” (Pujadas & Font,1998, p.12). (tradução nossa). 
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que ordenar implica sempre num processo de eleição entre diversas 

alternativas, na medida em que são direcionadas ações decisórias perante 

conflitos de interesses divergentes, voltadas às aspirações políticas e diretrizes 

filosóficas com as quais o instrumento se afina. 

Outra importante referência já citada sobre OT é a Carta Europeia de 

Ordenação do Território – CEOT, de 1983 (CEMAT, 2011), que enfatiza o 

homem como o cerne da questão do ordenamento. Ao elencar as 

características elementares para a ordenação, diz que 

 

o homem e o seu bem estar, bem como a sua interação com o 
ambiente, estão no centro das preocupações do ordenamento do 
território, que tem por objetivo proporcionar a cada indivíduo um 
quadro e uma qualidade de vida que assegurem o desenvolvimento 
da sua personalidade num ambiente planejado à escala humana 
(CEMAT, 2011, p. 09). 

 

Isto quer dizer que, o homem, a partir de sua perspectiva humana e 

social, deve ser o ponto de partida, bem como o ponto de chegada das ações 

de ordenamento territorial. Deve atingi-lo (o homem) diretamente, no intuito de 

qualificação de sua vida.  

Diferentemente das diretrizes filosóficas traçadas pela CEOT, que dão 

ênfase ao homem, e diferentemente da ênfase dada à descentralização por 

Estaba (1999), Albrechts (2006) afirma que o ordenamento territorial tem o seu 

cerne no “processo”, sendo este tanto de caráter social quanto governamental. 

Integrativo e transformador, o ordenamento territorial é um processo, formado 

pelo governo e sociedade, através do qual “a vision, coherent actions, and 

means for implementation are produced that shape and frame what a place is 

migth become”5 (ALBRECHTS, 2006, p. 1152). 

Ou seja, de acordo com o pensamento de Albrechts (2006), a partir do 

momento que o planejador sugere as formas e as estruturas espaciais 

necessárias para que aquele espaço se torne o que fora desejado, o trabalho 

se torna complexo. Nessa medida, o planejador desenvolve a denominada “a 

                                                           
5
 “a visão, ações coerentes e meios para implementação produzirão a forma e estrutura daquilo 

que se deseje que o espaço se torne” (tradução nossa). 
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geography of the unknown”6. Com esse termo, Albrechts (2006) relativiza as 

palavras, ao tentar mostrar que a prática do ordenamento territorial é o 

exercício do “imaginar” um espaço desconhecido, que não existe. Obviamente, 

entende-se que o planejador parte de estudos de tendências territoriais, mas, 

mesmo assim, o ato de planejar o território continua sendo algo complexo, 

principalmente pelo fato de correlacionar diferentes atividades e fazer 

intersecções setoriais para uma dada área, fazendo do processo algo que 

chame os governos para o trabalho em conjunto, na perspectiva de uma 

governança7 multinível, com atores de diversas origens e posições da 

economia e sociedade civil. (ALBRECHTS, 2006, p. 1153). 

 Farinós (2006), dando maior ênfase no ordenamento territorial na 

perspectiva de reafirmação da categoria de território, contribui ao ressaltar que, 

devido à necessidade de produzir o território de forma consciente, uma 

condição fundamental para a planificação e o desenvolvimento territorial é a 

existência de políticas públicas que tenham um enfoque holístico e integrado, 

capazes de regular os impactos no território. A ordenação territorial passa a ter 

um caráter estratégico, que possibilita a visualização e a correção dos 

problemas territoriais existentes. Tais ações visam lograr a coesão territorial 

que se explica por sua “resistencia a la desestructuración territorial (fractura 

territorial y social) [...] Su objetivo, sin embargo, no solo es reducir los 

desequilibrios [..], sino también armonizar el conjunto de políticas aplicadas 

sobre un territorio.”8 (FARINÓS, 2006, p. 57). 

                                                           
6
 “a Geografia do desconhecido” (tradução nossa) 

7
 A noção de Governança aqui adotada, é aquela sugerida por Jacobi; Günther; Giatti (2012),  

estando ela “apoiada no conceito de poder social que media as relações entre Estado e 
Sociedade Civil, como espaço de construção de alianças e cooperação, mas também 
permeado por conflitos que decorrem do impacto das assimetrias sociais e seus reflexos no 
meio ambiente e das formas de resistência, organização e participação dos diversos atores 
envolvidos. (...) transcende, portanto, uma abordagem mais técnico-institucional e se insere no 
plano das relações de poder e do fortalecimento de práticas de controle social e constituição de 
públicos participativos (...). Ao utilizar o conceito de Governança, entende-se que se relaciona 
com a implementação socialmente aceitável de políticas públicas, um termo mais inclusivo que 
governo, por abranger a relação sociedade, Estado, mercado, direito, instituições, políticas e 
ações governamentais.” 
8
 “resistência à desestruturação territorial, como a fratura territorial e social [...]. Seu objetivo, 

sem dúvida, seria não somente reduzir os desequilíbrios territoriais, [...] mas também 
harmonizar o conjunto de políticas aplicadas sobre um território” (FARINÓS, 2006, p. 57). 
(tradução nossa) 
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O ordenamento territorial, revestido de sua aplicabilidade de política 

pública, tem como meta atingir o desenvolvimento equilibrado das regiões, a 

partir de uma organização física do espaço, de acordo com diretrizes 

preestabelecidas. Entretanto, vale salientar, citando Moraes (2005, p. 46), que 

o “ordenamento territorial é um instrumento de articulação transetorial e 

interinstitucional que objetiva um planejamento integrado e espacializado da 

ação do poder público”. Isso significa dizer que uma política de ordenamento 

territorial é um conjunto de ações setoriais, articuladas a partir de diretrizes 

comuns, que visam o desenvolvimento espacial. No bojo dessas políticas 

setoriais, como as de educação, população, infraestrutura, encontram-se 

também as políticas de turismo na medida em que, necessitando de diretrizes 

gerais para gerirem sua competitividade e o uso do solo, especificam-se nas 

singularidades territoriais e se adéquam as características do local onde se 

espacializam.  

Pode-se dizer então, que a complexa conceituação de ordenamento 

territorial se deve ao fato de tomar diferentes características e elementos 

integradores para sua execução. Contudo, as concepções de ordenamento 

territorial citadas, caracterizam uma conceituação de OT que nem sempre foi 

consenso e nem estática ao longo do tempo. Neste estudo, como se analisará 

as diferentes culturas de ordenamento territorial do turismo, espacializadas nas 

regiões metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, a 

análise da mudança paradigmática sobre o conceito de ordenamento territorial 

é necessária, para que se compreenda o porquê da necessidade de inserção 

do estudo das culturas locais de território, a partir da identificação de contextos 

territoriais e suas singularidades, construídas por atores locais intervenientes 

no território, como elemento fundamental para o redirecionamento das práticas 

de ordenamento territorial. 
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1.2. Mudanças paradigmáticas no conceito de ordenamento 

territorial 

O conteúdo teórico e prático do ordenamento territorial evoluiu no tempo. 

Embora a temática tenha se desenvolvido após décadas de 1970 e 19809, o 

ordenamento territorial sempre foi, naturalmente, uma prática de Estado. Nesta 

perspectiva, o estudo das mudanças do ordenamento territorial se assemelha 

ao estudo do Estado e de como suas práticas são modificadas no tempo. 

Porém, existia lacuna de estudos que explicasse porque as práticas de 

ordenamento territorial se diferenciam tanto de um espaço para o outro, 

embora haja um relativo consenso no conceito contemporâneo de OT.  

Afirma Ferrão (2011, p.33) que não se reconhecia a importância de 

“enraizamentos políticos, institucionais e sociais”, distintos aos diferentes 

territórios nas práticas Estatais, bem como não se tinha clareza de como o 

Estado absorvia as mudanças paradigmáticas ocorridas no século XX, que 

fizeram com que o Estado saísse de suas práticas positivistas do paradigma 

Moderno, para a perspectiva Estruturalista e, por conseguinte, Pós-

Estruturalista, ou Pós-Morderno, momento em que o Estado toma caráter 

estratégico e mediador. Desenvolvendo essa vertente de análise, vem sendo 

construída bibliografia sobre quais são as mudanças ocorridas no conceito e 

nas práticas de ordenamento territorial, a partir das ações de Estado. Tenta-se 

compreender, também, como as culturas de territórios interferem, diretamente, 

nas práticas de governo em relação ao ordenamento territorial, e alguns 

autores vêm se dedicando ao estudo dessa temática, tais como: Ferrão (2004, 

2011); Albrechts (2004, 2006); Allmendinger; Haughton  (2008); Friedman, 

(2005, 2008); Nadin ( 2007), Davoudi; Strange (2009), dentre outros. 

Devido a não construção de referencial teórico sobre o ordenamento 

territorial a partir da perspectiva de suas mudanças paradigmáticas ao longo do 

tempo no Brasil, para a busca de avanços de tais estudos é importante citar 

Ferrão (2011): o autor de língua portuguesa, afirma que o conceito de 

ordenamento territorial é internacionalmente utilizado a partir do termo “spatial 

planning”, porém alguns autores cometem o equívoco de denominarem OT 

                                                           
9
 Farinós, (2006a) utilizou o ressurgimento do território como objeto estratégico de análise. 
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como “territorial management”, o que acaba dificultando as pesquisas sobre o 

tema. 

O conceito de spatial planning, em língua inglesa, caracteriza a acepção 

contemporânea do que é ordenamento territorial (visto no primeiro sub-capítulo 

deste texto).  

De visão estratégica e prospectiva, spatial planning traduz as ações 

atuais de ordenamento territorial de um Estado pós-estruturalista ou pós-

moderno, a partir de sua característica de mediador de conflitos e interesses. 

Tal acepção faz-se importante de ser entendida, por expressar que o 

ordenamento territorial dado pelo Estado, atualmente, perdeu sua característica 

positivista e de importante instrumento da elite centralizadora que, segundo a 

literatura, compreendia a fase do ordenamento territorial do Estado Moderno 

caracterizado como “land use planning”. Dessa forma, entende-se o porquê da 

afirmativa que o estudo do ordenamento territorial é, em essência, um estudo 

das ações de Estado. 

Albrechts (2004), como preferência metodológica, utiliza a mesma 

acepção do conceito de spatial planning a partir do termo “strategic spatial 

planning” que, em essência, não tem nenhuma modificação conceitual. Seu 

referido estudo faz importante discussão acerca do ordenamento territorial e 

sua importância para o “pensar” racional do espaço hoje, a partir de uma 

construção histórica das diferentes acepções do conceito de OT, bem como de 

exemplos de diferentes práticas de ordenamento no contexto europeu. O autor 

inicia afirmando que, na década de 1990, o desenfreado crescimento de um 

desenvolvimento “aparente”, os problemas no aumento da fragmentação 

territorial além da preocupação com a questão ambiental, por sua latente 

ampliação nas escalas de degradação ambiental, fizeram com que aumentasse 

a necessidade de criar estratégias de como pensar o espaço com 

racionalidade. Contudo, para qualquer visão prospectiva de ordenamento, a 

compreensão de suas práticas passadas, dadas em outros contextos 

históricos, foi importante elemento para se progredir, teórico-empiricamente, o 

ordenamento territorial. 



 

  

P
ág

in
a4

3
 

Nesse contexto, baseado na realidade europeia, Davoudi; Strange 

(2009), Albrechts (2004) e demais autores fazem uma releitura do OT, 

resgatando a antiga concepção do land use planning para introduzir a 

discussão.  

 

1.2.1. Ordenamento territorial na perspectiva do Land use planning (visão 

Positivista do ordenamento do território) 

 

Davoudi; Strange (2009) em seu livro Conceptions of space and place in 

strategic spatial planning10, fazem um levantamento sobre todo o processo de 

transição das práticas do ordenamento territorial no decurso histórico. Os 

autores contextualizam o leitor sobre o paradigma do Positivismo e sua 

influência nas ciências sociais, especificamente na geografia e nas práticas de 

planejamento, para melhor entendimento do ordenamento territorial na 

perspectiva do land use planning. 

A princípio, os autores salientam que a abordagem empirista do 

conhecimento científico faz-se remeter à Francis Bacon e a origem da ciência 

positivista. Criação de mecanismos de descoberta da verdade, oriundos da 

observação verificada sob hipóteses, fizeram-se necessários em todos os 

vieses científicos e, dentro das ciências sociais, o positivismo põe em xeque os 

assuntos da sociedade na medida em que busca objetividade e instrumentos 

de mensuração nas pesquisas científicas. O Círculo de Viena, datado de 1930, 

deu origem à versão mais radical do Positivismo, assim conhecido como 

Positivismo Lógico. Neste momento, afirmou-se que não haveria a 

possibilidade de observação, por conseguinte, comprovação de fatos com 

naturezas não palpáveis, como forças, instintos ou processos dialéticos, o que 

fadaria às ciências sociais ao descrédito e descompromisso com a ciência. 

(DAVOUDI; STRANGE, 2009) 

É nesse mesmo momento que o ordenamento territorial surge como 

importante elemento do planejamento espacial, porém, imbuído nessa lógica 

paradigmática de pensamento, efervescente à época, tais elementos fizeram 
                                                           
10

 “Concepções de espaço e lugar no ordenamento territorial estratégico” (Davoudi; Strange, 
2009) (tradução nossa) 
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com que as ações de Estado, a partir de geógrafos, arquitetos e demais 

profissionais do planejamento territorial, tivessem caráter centralizador, não 

flexível, focado em técnicas, principalmente as de mapeamento. Na ciência 

geográfica, Schaefer (1953) foi exemplo de utilização de práticas positivistas. O 

geógrafo, reconhecidamente da corrente quantitativista da ciência (baseada no 

paradigma positivista), adotou o método hipotético-dedutivo para suas análises 

espaciais e fez do levantamento e análise de dados quantitativos, caminho a 

ser percorrido pela ciência à época. 

O pensamento filosófico do Positivismo pode ser datado desde as 

últimas décadas do século XIX, a partir das análises quantitativas dos 

problemas sociais londrinos realizadas por Charles Booth, permitindo com que 

o ordenamento territorial almejasse seu plano a partir de técnicas de coleta de 

dados, classificação dos espaços, planejamento por zoneamento e métodos 

survey11. Teve duradoura estadia no pensamento da geografia e do 

planejamento, e de tempo variável de país para país. Contudo, tomados pela 

referência britânica do Positivismo, Davoudi; Strange (2009), fazem menção ao 

apogeu paradigmático da década de 1960, quando o Reino Unido formula seus 

primeiros structure plans e sub-regional studies12, lançados efetivamente na 

década seguinte (DAVOUDI; STRANGE, 2009). 

Assim, a origem do ordenamento territorial (OT) é de caráter 

instrumentalizado e o espaço era visto como um recipiente neutro, em branco, 

pronto para ser moldado unicamente de acordo com as ações humanas 

(DAVOUDI; STRANGE, 2009, p. 17). Sem ser compreendido como um 

elemento influenciador e influenciado das ações humanas, o OT, na 

perspectiva do land use planning, segue o paradigma positivista, descartando a 

interferência das relações sociais dialéticas de conflitos, culturas locais, bem 

como lutas de classes na construção do espaço; fecha-se no determinismo 

físico para o planejamento territorial e o espaço não estabelece inter-relações 

com os demais. 

                                                           
11

Método de pesquisa por levantamento de dados. 
12

 “planos estruturais” e “estudos sub-regionais” (DAVOUDI; STRANGE, 2009). (tradução 
nossa). 
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Albrechts (2004), ao discutir, conceitualmente, o ordenamento territorial 

sob o estereótipo do land use planning, afirma que o termo significa, 

basicamente, a capacidade do Estado de pensar como o solo deveria ser 

utilizado, na perspectiva de dar-lhe usos e funções, tais como: habitação, 

indústrias, lazer, educação, natureza, transporte, agricultura e práticas de 

caráter cultural.  

A emergência de sistemas de planejamento do espaço, pela perspectiva 

do land use planning na Europa, segundo Albrechts (2004), tiveram algumas 

raízes comuns. Para o autor, no início do século XX, vários países europeus 

começaram a pensar formas de organização do espaço influenciadas, 

principalmente, pela realidade de acelerado crescimento populacional das 

cidades. Entretanto, diferenças culturais, institucionais e legais, misturadas, 

inclusive na união de diferentes nações em únicos Estados, dada a 

reorganização geopolítica sofrida pela Europa no início e meados do século 

XX, originaram uma gama de diferentes sistemas de planejamento no 

continente. Nesse momento, o ordenamento territorial teve, claramente: 

 

focuses on the municipality or functional urban region (mainly Greece, 
France, Italy, and Sweden) with framework (master plan) instruments 
and on specific areas within the municipality with regulatory 
instruments. In Belgium land-use zoning also exists for sub regions. 
The framework plans cover at least the whole of the area of the local 
authority and set out the broad land-use and infrastructure […]. The 
regulatory plan covers the whole or part of the local authority's area 
and indicates detailed site-specific zonings for building, land use and 
infrastructure

13
 (ALBRECHTS, 2004, p. 744). 

 

 O foco na escala municipal do ordenamento territorial, baseado, 

principalmente, em leis específicas de regulamentação de uso do solo, sem 

leituras contextuais do espaço, era a prática em vigor. Assim sendo, a 

competência de legislar e de ordenar o território era, diretamente, dos governos 

                                                           
13

 “Foco no município ou em uma região metropolitana (principalmente na Grécia, França, Itália 
e Suécia) estruturada (por um plano-mestre) para áreas específicas de escala municipal a 
partir de específicos instrumentos de regulamentação. Na Bélgica, o zoneamento de uso do 
solo também existe para as sub-regiões. A estrutura do plano recobre a totalidade da área 
municipal a partir do planejamento do uso dado ao solo, padrões de infraestrutura [...]. A 
regulamentação abrange a totalidade ou parte da área da autarquia local e indica 
detalhadamente os locais específicos para zoneamento, uso e construção de infraestruturas” 
(ALBRECHTS, 2004, p. 744). (tradução nossa). 
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locais que continham a responsabilidade de produzir e aprovar os planos de 

caráter territorial. Importante salientar que, em alguns países já se tinha, desde 

então, a prática da consulta popular no momento da elaboração dos planos 

territoriais, por exemplo, os países escandinavos, demonstrando culturas e 

níveis de politização diferenciados entre os povos europeus, o que provia maior 

aproximação para uma leitura mais contextualizada do espaço. Como 

esperado, essa prática era comum em poucos países, alguns como, por 

exemplo, a Grécia, Portugal e Itália (ALBRECHTS, 2004). 

Nadin (2007, p. 54-55) também ao estudar a emergência do 

ordenamento territorial estratégico (spatial planning) na Inglaterra, constrói uma 

releitura acerca do ordenamento na perspectiva do land use planning. O autor 

afirma que o procedimento do OT estaria baseado no processo de 

regulamentação do uso do solo, a partir da proteção de áreas e no 

desenvolvimento de critérios de avaliação de risco; seu processo de 

elaboração não contaria com a participação popular, embora participação ativa 

de partes interessadas neste processo, representando interesses de poucos 

(stakeholders), com descontínuos tempos de revisão. Vale acrescentar que, 

segundo Albrechts (2008), o futuro do território, no land use planning, era algo 

passível de ser calculado e controlado em sua plenitude, a partir de suas 

técnicas de análise e de previsão. 

Nessa perspectiva, o OT no land use planning era instrumento direto de 

ação do Estado, usando-o de modo discricionário, direto, de caráter localista 

(de acordo com as necessidades do próprio e de seus stakeholders), 

construído a partir de levantamentos de dados e de acordo com a filosofia 

positivista em curso ao momento.  Estas características faziam do Estado um 

ente maior, com plenos poderes em seu território, por crer que tais funções 

seriam de sua única competência. 
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1.2.2. Críticas ao Land use planning 

 

A grande crítica direcionada à visão “Euclidiana” 14 (ALBRECHTS, 2006, 

p. 1155) de organização do território, foi focar o espaço como simples meio de 

alocação, depósito dos objetos (estruturas) planejados nos âmbitos locais, sem 

pensar nos diferentes territórios vizinhos da mesma nação. Tal prática 

ocasionaria, por exemplo, a competitividade intranacional, ao invés da união de 

forças, a partir de medidas de diversificação das potencialidades do território 

nacional, para melhor competitividade supranacional. 

Ou seja, segundo Albrechts (2004; 2009a; 2009b), o ordenamento 

territorial na perspectiva do land use planning tinha caráter passivo, localista e 

pragmático, controlando o uso do solo unicamente por zoneamento. Sem 

dúvidas, através das práticas de zoneamento, os governos locais teriam o 

controle da não construção e implementação de equipamentos indesejáveis. 

Contudo, segundo o autor, essa prática não seria capaz de garantir que o 

território evoluísse a partir da alocação de equipamentos quando e onde esses 

fossem, realmente, necessários. Ou seja, o território seria uma adaptação 

daquilo que o momento, a partir das forças do capital, demandassem para o 

determinado espaço, pois o OT no land use planning, não tinha o caráter de 

elaborar um diagnóstico espacial, de perceber suas fragilidades e de construir 

medidas para dotar o espaço daqueles determinados equipamentos que 

realmente eram necessários para sua nação, naquele determinado momento.  

Verificou-se, também, que modelos de planos idealizados e defendidos 

por planejadores, como o da “coherent, convenient, and compactcity” 15 

(ALBRECHTS, 2004, p. 745) não poderiam se tornar realidade sem uma 

perspectiva de flexibilidade de suas ações, por serem rígidos em demasia. 

Segundo o autor os 

 

systems should become more open and less prescriptive in 
determining precise land uses in favor of a more flexible system to 
respond more quickly and adequately to changing social and 

                                                           
14

“Euclidian conception” (ALBRECHTS, 2006, p. 1155) 
15

 “cidade coerente, conveniente e compacta” (ALBRECHTS, 2004, p. 745) (tradução nossa). 
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economic circumstances and to the agenda of government 
reorganization 

16
 (op. cit., p. 745). 

 

Adicionado à necessidade de planos mais flexíveis e que se 

adequassem, antes de tudo, às realidades sociais do território, Davoudi; 

Strange (2009) acrescentam duas grandes críticas direcionadas à perspectiva 

do ordenamento territorial no land use planning. A primeira vertente da crítica 

relaciona-se à prática ter-se limitado à descrição e às características físicas do 

território; já a segunda vertente é direcionada aos planejadores, por estes 

terem tido, como única base, a intuição e concepções estéticas da forma 

urbana, pois, trabalhavam no planejamento territorial a partir do que seria a 

melhor forma estético-física para a diversidade econômica e social do local 

(DAVOUDI; STRANGE, 2009). 

 Nadin (2007), discutindo a necessidade de reforma do ordenamento 

territorial no âmbito do governo inglês e baseado no Committee on the Office of 

the Deputy Prime Minister – ODPM17, afirma que o OT deve ir além do 

simplificado zoneamento de uso do solo, pois este se destina a ter caráter 

integrativo, na medida em que deve direcionar onde e quando determinadas 

políticas, de caráter setorial, devem ser efetivadas. Ainda destaca as 

discussões de governo, realizadas no âmbito do determinado país, sobre quais 

práticas necessitavam ser revistas no ordenamento territorial na perspectiva do 

land use planning. Segundo Nadin (2007), acreditava-se que o ordenamento 

territorial deveria ter 

 

more timely plan and decision-making processes that enable planning 
authorities to positively shape rather than report on outcomes; a more 
inclusive and effective process of participation and consultation that 
lends more public confidence to plans and decisions; more effective 
collaboration with policymakers in other sectors and stakeholders that 
leads to integrated objectives and joined-up policy; more positive, 
evidence-based reasoning in the formulation of strategies and 
policies, and in managing change; a focus on the delivery of wider 
priority outcomes defined at national, regional and local levels, so that 

                                                           
16

“sistemas devem se tornar mais abertos e menos prescritivos na determinação do uso da 
terra à terra; usar de um sistema mais flexível para responder mais rapidamente, e de forma 
adequada, à evolução das circunstâncias sociais e econômicas e da agenda de reorganização 
do governo” (ALBRECHTS, 2004, p. 745). (tradução nossa). 
17

Comissão doGabinete doPrimeiro Ministro–ODPM (NADIN, 2007, p. 43). (tradução nossa). 
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planning can contribute more effectively to wider government 
objectives 

18
 (op. cit., p. 45). 

 

 Além das críticas realizadas por Davoudi; Strange (2009) e Albrechts 

(2004), através das palavras de Nadin (2007), percebe-se que a crítica 

direcionada aos planos de ordenamento territorial no land use planning 

originava-se da necessidade de adaptação a um novo mundo, em que 

mudanças espaciais ocorriam de modo frequente, direto e rápido. De acordo 

com Nadin (2007), no âmbito da realidade inglesa, necessitou-se da permissão 

legal para maior colaboração da participação e consulta popular, o que levaria 

as práticas territoriais serem mais proativas num contexto que a sociedade, por 

muitas vezes, fica à margem de grandes interesses direcionados a 

determinados territórios. 

Davoud; Strange (2009) explicam que o referido momento de percepção 

da falência das práticas do land use plannig, para a perspectiva de um 

ordenamento territorial mais aberto e flexível, caracterizado pelo spatial 

planning, remete ao momento de transição e mudança paradigmática da 

história, denominada Estruturalismo. Segundo os autores, o Estruturalismo foi o 

momento vivenciado, mais densamente nas ciências sociais, devido à 

percepção da impossibilidade de desarticular do estudo social, o acesso e 

leitura da realidade através dos sentidos, da psicologia e forças sociais, 

impossíveis de serem quantificadas. Segundo os autores, o pesquisador 

responsável pela introdução da perspectiva estruturalista, nas ciências sociais, 

foi o antropólogo e etnógrafo Claude Levi-Strauss, conhecido como “o pai do 

estruturalismo” (DAVOUD; STRANGE, 2009, p. 27) e, ao citar Smith (2001), 

acrescentam que, sob as relações sociais aparentes, encontram-se os 

                                                           
18

 “maior rapidez na formulação dos planos e nos processos decisórios, que permitam com que 
as autoridades atuem positivamente na modelação do espaço, ao invés de relatar os 
resultados; um processo mais amplo e eficaz de participação e consulta popular, que garanta 
ao povo maior confiança nos planos e nos processos decisórios; colaboração mais efetiva 
entre políticos e demais os participantes, para que a política seja uma integração de diferentes 
interesses; formulação de estratégias políticas baseadas e evidenciadas na razão, a fim de 
mostrarem os caminhos para a mudança; foco na entrega de resultados, definidas nas escalas 
local, regional e nacional, de modo que o planejamento possa contribuir mais eficazmente para 
os objetivos maiores de governo” (NADIN, 2007, p. 45) (tradução nossa) 
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generative mechanisms19, responsáveis pelos fenômenos culturais, pelas 

mudanças de comportamentos e pelas percepções humanas. 

 No bojo da geografia e do planejamento territorial, o Estruturalismo foi 

inserido através da perspectiva marxista. O espaço, como um construto 

histórico e da consciência social dos homens, foi dado como o entendimento à 

época, na medida em que percebia o homem encadeado num sistema o qual, 

os aspectos econômicos, atrelados ao contexto social de lutas, poderiam ser 

entendidos através de relações dialéticas. Destarte, o paradigma do 

Estuturalismo 

 

introduced a different interpretation of spatiality – conceptualizing 

space as socially produced and consumed within the wider capitalist 

political economy and as an expression of capitalism’s inner 

contradictions. Harvey (1989:22), for example, suggested that ‘capital 

accumulation and the production of urbanization go hand in hand’. He 

argued that reducing temporal and spatial impediments becomes a 

constant requirement for the efficient working of capitalism. In 

Harvey’s words, the pressure from capitalist competition leads to 

‘annihilation of space by time’ (ibid.)
20

 (DAVOUDI; STRANGE, 2009, 

p. 27). 

  

No texto acima, Davoud; Strange (2009) citam o pensamento de Harvey, 

enquanto geógrafo, para compreensão da leitura do marxismo na análise 

espacial. Harvey (1989, apud, DAVOUDI; STRANGE, 2009) afirma que o 

espaço é elemento esculpido pelo capital, tendo, por consequência, sua face e 

desenho característicos ao sistema em questão. A partir de então, os estudos e 

interpretações do ordenamento territorial mudam de perspectiva e se abrem 

para discutir e ouvir o que de social e subjetivo são importantes para o “pensar” 

do território. No entanto, tal abertura é lenta, de modo a galgar, anos à frente, 

demais elementos sociais, como as culturas territoriais. 

                                                           
19

 “mecanismos geradores” (DAVOUD; STRANGE, 2009, p. 27). (tradução nossa). 
20

“introduziu uma interpretação diferente da espacialidade – conceituou o espaço como 
socialmente produzido e consumido a partir da política da economia capitalista, e como 
expressão de contradições internas do capitalismo. Harvey (1989:22), por exemplo, sugeriu 
que "a acumulação de capital e a produção da urbanização andam de mãos dadas". Ele 
argumentou que a redução de impedimentos temporal e espacial torna-se uma exigência 
constante para o funcionamento eficaz do capitalismo. Nas palavras de Harvey, a pressão da 
concorrência capitalista conduz a "aniquilação do espaço pelo tempo" (ibid.)" (DAVOUD; 
STRANGE, 2009, p. 27). (tradução nossa). 
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Dessa forma, Davoudi; Strange (2009, p. 40) elaboraram o quadro que 

identificam as características e diferenciam as mudanças paradigmáticas 

percorridas no decurso histórico, importantes para a análise espacial. 

 
Quadro 1: Os diferentes paradigmas filosófico-científicos na análise espacial 

 

Critério de 
análise 

Positivismo Estruturalismo 
Pós-Estruturalismo 

ou 
Pós-Moderno 

Critérios de análise de conteúdos 

Interpretação da 
espacialidade 

Espaço Euclidiano, palco de 
localização neutro, ciência 

positivista 

Espaço socialmente 
produzido e consumido 

Espaço culturalmente 
produzido; “trialética” da 
espacialidade: espaço 

percebido (mental), 
concebido (social) e 

vivido (físico) 

Concepção de 
lugar  

Lugar como local objetivo, 
mensurável, cartografável, 

delimitado, auto-contido 

Lugar como intersecção 
múltipla de relações 
sociais, políticas e 

econômicas e lócus de 
geometrias 

diversificadas de poder 

Lugar como forma 
particular de espaço, 

criado através de 
atividades e 

imaginação, elemento 
essencial de 

manifestação de 
identidade e sentimento 
de pertença, objeto de 

diversas interpretações, 
sempre em 

transformação 

Princípios de 
organização 

espacial  

Distância, direção e ligação; 
queda de intensidade com a 

distância; teorias da 
proximidade 

Zoneamento funcional  
Sobreposição múltipla 

de fluxos e redes  

Entendimento de 
escala  

Hierarquias com delimitações 
fixas resultantes de 

movimentos, redes, nós e 
hierarquias 

Globalização predadora 
da escala local, “lugares 
sem lugar”, ênfase nas 

questões urbanas 

Redes interligadas com 
fronteiras contingentes, 

em permanente 
reconfiguração, lugar de 

contestação política 

Tratamento do 
tempo  

Tempo linear/ordem temporal  
Compressão espaço-

temporal, destruição do 
espaço pelo tempo 

Tempo como 
“presente”, tempo real, 

importância do dia-a-dia 

Concepção de 
futuro  

Previsível, alcançável através 
de planejamento, conhecido 

e ordenado 

Utopia social a 
conquistar, futuro 

conhecido e ordenado 

Futuro caracterizado por 
incertezas e riscos, 

emergindo de formas 
inesperadas, do 
desconhecido e 

desordenado 

Visualização e 
representação 

gráfica  

Mapas estáticos 
bidimensionais, perspectivas 
fotográficas tridimensionais, 
modelos computadorizados 

Linguagem, mapas 
bidimensionais 

Mapas esquemáticos 
[temáticos] 

representando fluxos, 
espaço vivido e descrito 
pelos seus habitantes, 
imagens, cenários e 

narrativas 

Critérios de análise dos processos  

Papel dos técnicos 
de planejamento/ 
ordenamento do 

território  

Previsão de futuras 
tendências de 

desenvolvimento como base 
de controlo e de criação de 

Intervenção social, 
ativistas comunitários, 
defesa do “espaço de 

lugares” contra o 

Exploração de noções 
partilhadas de lugar e 

de entendimentos 
comuns de espaço, 
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uma ordem/produção de 
planos  

“espaço de fluxos”, 
produção de planos 

“populares” alternativos 

procura de consensos 

Conhecimento e 
competências  

Conhecimento científico 
especializado, competências 
em modelagem quantitativa 

Empoderamento 
comunitário, 

competências de 
ativista social 

Conhecimento 
especializado e 

vivencial, competências 
no domínio da visão 

estratégica e da 
mediação 

Metodologias de 
participação  

Processos top-down (“de 

cima para baixo”) de consulta 
de natureza, sobretudo 

formal 

Participação pública, 
exercício de 
contraditório 

Processos de 
deliberação participados  

Instituições/ 
governança/  

relações de poder 

Sistemas de governo 
hierarquizados e formais, 
planos vinculativos dos 
privados, predomínio do 
conhecimento técnico 

Espírito corporativo, 
poder das estruturas 

institucionais 

Governança multinível 
facilitadora da ação 
pública e privada, 

capacidade de 
mediação 

Implementação 
Sistema de comando e 

controlo através da regulação 
do uso do solo  

Redistribuição de 
recursos e relocação de 
atividades geridas pelo 

Estado  

Implementação através 
de práticas 

colaborativas, 
aprendizagem social 

Fonte: Davoudi; Strange (2009, p. 40-41). (Tradução de Ferrão, 2011). 

  

De acordo com o Quadro 01 de Davoudi; Strange (2009), percebe-se 

que o momento de críticas direcionadas ao land use planning, a partir da 

inserção de aspirações estruturalistas nas ciências sociais, indicam um novo 

passo a ser dado para a concepção de território, bem como para seu 

planejamento, pelas práticas e políticas de ordenamento territorial. Como 

consequência da mudança paradigmática, pode-se perceber que a principal 

mudança ocorrida foi na inserção do homem e sua importância na construção 

territorial. O Estado, muitas vezes entendido como ente alienígena, não 

formado por e a partir dos homens, percebe o empoderamento comunitário, 

representativo às questões de caráter social, e passa a compartilhar o 

processo de gestão com os comuns, como por exemplo, por mudanças nas 

metodologias de participação, que incluíram a participação pública e o 

exercício do contraditório, o redimencionamento das instâncias deliberativas, 

que passaram a considerar a opinião popular e foi compreendido que o espaço 

é construído de modo dinâmico, não permitindo seu pleno domínio, 

Surge, então, como um novo momento de leitura do espaço, a 

perspectiva do spatial planning ou strategic spatial planning no contexto do 

ordenamento territorial, datado do final da década de 1980 e início da década 

de 1990. A nova perspectiva de leitura espacial do território se enquadra nas 
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características do paradigma Pós-Estruturalista, ou Pós-Moderno do Quadro 

01. Passou a influenciar os profissionais voltados para o planejamento 

espacial, bem como a forma de pensar do Estado em relação ao seu território.  

 

1.2.3. Ordenamento territorial na perspectiva do spatial planning 

(visão prospectiva planejamento do território) 

 

A formação conceitual do ordenamento territorial, na perspectiva do 

spatial planning, tem sua origem no bojo do paradigma Estruturalista, por ter 

sido neste momento que o homem e sua importância para a formulação de 

práticas territoriais, entram no contexto do planejamento do território pelo 

Estado. Contudo, tem sua plenitude no paradigma Pós-Estruturalista ou Pós-

Moderno, pois, a partir do já construído no momento Estruturalista da história, 

adiciona elementos importantes para o planejamento do território, devido novas 

necessidades e percepções do mundo complexo da Nova Ordem Mundial. 

Segundo Davoudi; Strange (2009), o paradigma Pós-Estruturalista ou 

Pós-Moderno concebe o espaço como culturalmente produzido. Pertencente à 

tradição hermenêutica e interpretativa das ciências sociais, afirma que o 

espaço é concebido de dentro para fora, e não o contrário. Assim, opõe-se a 

ideia de que as ações sociais são concebidas a partir da estrutura externa do 

espaço, descaracterizando the ‘meaning’ and ‘assumption’ underlying the 

discursive practices of individual and collective actors have led to the analysis 

of ‘culture’ as a key aspect of post-structuralist work21. (DAVOUD; STRANGE, 

2009, p. 32) O Pós-Estruturalismo seria, então, o momento de abertura à 

interpretação das práticas culturais, estilísticas e ontológicas, no combate ao 

“formalismo e a austeridade” do período modernista. (DAVOUD; STRANGE, 

2009, p. 32) No que concerne à ciência geográfica, os autores supracitados 

afirmam o Pós-Estruturalismo permitiu com que 

 

in their rejection of universal notions and definitions of place and their 
turn to representation and language, a new cultural geography was 

                                                           
21

 “o significado e assunção das práticas discursivas de atores sociais individuais e coletivos, 
que têm levado a análise da cultura como aspecto fundamental do trabalho pós-estruturalista” 
(DAVOUD; STRANGE, 2009, p. 32). (tradução nossa) 
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constructed. Places were conceptualized as ‘both real and imagined 
assemblages constituted through language’ (Hubbard et al. 2004:7). 
Overall, this post-modern geography exposed the contingent nature of 
space and place and the disintegration of binary oppositions. In its 
place it began an engagement with notions of reflexivity, ‘poly-vocality’ 
and acceptance of the fluidity of place identity

22
 (DAVOUD; 

STRANGE, 2009, p. 35). 

 

Segundo os autores, o Pós-Estruturalismo na geografia permite o estudo 

do espaço a partir de novos elementos de análise e tal tendência refletiu, em 

consequência, nas práticas de planejamento espaciais. Dessa forma, o Quadro 

01, de Davoudi; Strange (2009), caracterizou, de modo sucinto, as influências 

paradigmáticas nas práticas do ordenamento do território, mostrando a 

inserção de elementos culturais como fatores importantes no momento Pós-

Estruturalista, como o entendimento do espaço como algo culturalmente 

produzido, estabelecido sob fronteiras contingentes, mas conectado a redes 

interligadas etc. Ferrão (2011) ainda adiciona outros elementos, que se 

coadunaram para a construção aberta e prospectiva do OT, de acordo com as 

características do spatial planning. O referido autor afirma que, 

 

de forma sintética, podemos afirmar que ela [o ordenamento territorial 
no contexto do [spatial planning] resulta do efeito conjugado de um 
conjunto de pressões comuns associadas, sobretudo, à globalização 
do conhecimento científico e técnico e à emergência de novos 
modelos políticos, econômicos e societais – Estado neoliberal, neo-
moderno, etc. (“efeito Mundo”) e à europeização de ideias, princípios, 
orientações e práticas no âmbito de políticas sob influência do 
processo de construção do projecto europeu (“efeito Europa”). 
(FERRÃO, 2011, p.45) 

 

Ferrão (2011) discute que alguns fatores conjugados, resultantes do 

mundo globalizado, originaram uma nova concepção analítica do espaço. Tais 

fatores vieram da visibilidade de novas práticas de planejamento adotadas por 

alguns países europeus, que é o que o autor defende como o “efeito Europa” 

                                                           
22

 “a geografia cultural fosse construída sob a rejeição às noções universais e definições de 
lugar, bem como sua representação e linguagem. Lugares foram conceituados como 
"assembleias reais e imaginários constituídos através da linguagem" (Hubbard et al. 2004:7). 
De fato, esta geografia Pós-Moderna expôs a natureza contingente do espaço, do lugar e da 
desintegração dos opositores binário. Em seu lugar começou um noivado com noções de 
reflexividade, “pluri-vocalidade” e aceitação da fluidez da identidade local.” (DAVOUD; 
STRANGE, 2009, p. 35) (tradução nossa) 
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do território. Ou seja, a Europa sai na vanguarda como outras práticas de 

planejamento que, segundo Friedmann (2008, p. 254) são características de 

uma nova fase que incorporou o diálogo, a aprendizagem social, a 

aprendizagem mútua e a participação social, fato este inédito nas práticas dos 

planejadores até então. Logo, novas práticas são vivenciadas, principalmente, 

pelo caráter interdisciplinar tomado pelo planejamento, o que permitiram com 

que o ordenamento territorial tomasse novos fôlegos e Friedmann afirma que o 

momento autorizou o planejamento ser área de “conhecimentos no plural”23 

(FRIEDMANN, 2008, p. 254). 

Entretanto, essa origem comum de um novo momento do planejamento 

territorial, não retira as características singulares de cada gestão do território 

pensar, de sua maneira, o seu ordenamento. Pelo contrário, a partir de então, a 

prática de importação de planos exógenos cai em desuso e se adiciona o 

elemento cultural dos territórios, como fator preponderante para as práticas de 

planejamento territorial, deliberando que cada território deve pensar, à sua 

maneira, seu lugar. 

 Dessa forma, sem o objetivo de novamente conceituar o ordenamento 

territorial na atual visão prospectiva, como o feito no primeiro momento do 

capítulo, ainda vale dizer que, neste novo momento, o OT no spatial plannig 

está voltado para o seu próprio território e o Estado toma nova conduta, 

influenciado pelo novo paradigma Pós-Estruturalista. Albrechts (2008, p. 07) 

afirma que esse “novo” ordenamento territorial tem caráter integrador, 

apresenta relativa complexidade, por estar aberto a outras naturezas de 

informações, coletadas através da capacidade de “sentir”, “ouvir”, “ver” e “ler” a 

multifacetada dinâmica dos lugares, necessitando, pois, de mais eficácia na 

integração de diferentes agendas de governo. 

 Em outro estudo, Albrechts (2004, p. 747) também afirma que o 

ordenamento territorial em seu novo momento, aliado ao planejamento 

estratégico, contém uma visão crítica de análise do território, ao determinar 

pontos fortes e fracos num contexto de oportunidades e ameaças; busca 

estudar tendências e forças, recursos disponíveis; chama as partes 
                                                           
23

 “to speak with Leonie Sandercock, of knowledges in the plural.”(FRIEDMANN, 2008, p. 254) 
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interessadas e tem uma visão de médio e longo prazo. Além do mais, segundo 

o mesmo autor e estudo, o OT no spatial planning deixa de ser compreendido 

unicamente como conceito, procedimento ou ferramenta, e passa a ser um 

conjunto destes (conceitos, procedimentos e ferramentas) a serem adaptados 

de modo específico para cada território, a fim de que os objetivos sejam 

cuidadosamente alcançados.  

Na Europa, a compreensão do spatial planning envereda pelas 

discussões da necessidade do desenvolvimento sustentável, compactuando as 

ações de OT com a agenda ambiental a fim de aglutinar, do melhor modo, 

interesses econômicos, políticos, ambientais e sociais. Segue na valorização 

de sua diversidade, reafirmando a importância da identidade regional/ local em 

face ao processo de globalização (ALBRECHTS, 2004, p. 748). Assim sendo, a 

importância do papel do Estado-Nação é de fundamental importância no 

sentido de articular todas as esferas de governo, como forma de organizar o 

trabalho em conjunto com as diferentes escalas de gestão.  

Colaborando para o debate, Allmendinger; Haughton  (2008) afirmam 

que o ordenamento territorial, do ponto de vista do spatial planning, busca 

melhor integração política, com processos de colaboração horizontais e 

verticais, na medida em que perde a rígida, hierárquica e unilinear visão de 

entendimento do espaço, de construção dos planos e de efetivação de suas 

ações, características do paradigma Moderno-Positivista. Segundo os autores, 

o ordenamento territorial é, antes de tudo, “uma reforma na gestão territorial, 

visando melhorar a integração de diferentes formas de atividade de 

desenvolvimento espacial” 24 (ALLMENDINGER; HAUGHTON , 2008, p. 04). 

Assim como qualquer outra característica citada, o spatial planning 

também remonta a importância do Estado-Nação frente a ações fragmentárias 

de governos locais, o que permitiria interpretação de determinado retrocesso 

no “novo” planejamento territorial. Ou seja, visivelmente há uma retomada da 

importância do poder centralizador do Estado nas práticas de ordenamento 

territorial em escala nacional. Contudo, quando se desdobra o olhar, percebe-

se que o Estado-Nação retoma significância, figurado a partir da coligação com 
                                                           
24

 “reform of territorial management that aims to improve integration of different forms of spatial 
development activity” (ALLMENDINGER & HAUGHTON, 2008, p. 04). 
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novas redes associativas, dando o início a um novo estilo de governança. 

Logo, o spatial planning é formado pelo Estado-Nação, como principal ente 

planejador, porém não igualmente sozinho, mas composto a partir da coligação 

participativa, visando integração múltipla setorial, bem como integração de 

múltiplas representatividades da sociedade. 

É, pois, a partir do viés da coligação participativa, oriunda da 

reformulação do Estado, aberto ao debate público na formulação de suas 

políticas, bem como na execução de suas ações, que o novo ordenamento 

territorial passa a levar consigo, sua nova característica de agregar 

peculiaridades territoriais específicas aos locais onde se espacializa.  

Ou seja, segundo Ferrão (2011, p. 71), está nessa abertura participativa 

à possibilidade de que culturas locais de território adentrem na formulação de 

políticas territoriais, criando, dessa forma, o desenvolvimento de uma 

“educação territorial”, por parte dos cidadãos e entidades, e o desenvolvimento 

de um novo OT permeado de culturas de ordenamento de territórios. 

A compreensão atual de ordenamento territorial (spatial planning), que 

norteará a discussão e compreensão do conceito do trabalho a partir de então, 

visa captar as peculiaridades, de acordo com as condutas culturais de cada 

região, localidade ou nação onde é formulado, logo, importante elemento a ser 

levado em consideração para qualquer estudo de ordenamento territorial na 

atualidade são as culturas de territórios. 

 

1.3. Ordenamento territorial e culturas de territórios 

 

Ferrão (2011), para iniciar o seu pensamento reflexivo sobre a questão 

da emergência do estudo de culturas de territórios, no contexto de práticas 

atuais de ordenamento territorial, cita a obra de Jack Chapman (2002) “System 

Failure. Why governments must learn to think differently” 25, e a crítica 

direcionada, por este último autor, às práticas de importação e exportação de 

modelos de ordenamento alienígenas às peculiaridades e singularidades 

pertinentes a cada território. Enveredando pelo mesmo caminho, Ferrão (2011) 

                                                           
25

 “A Falha do Sistema: por que os governos devem aprender a pensar diferente?” (Jack 
Chapman, 2002). (tradução nossa). 
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afirma que com o advento do paradigma Pós-Estruturalista ou Pós-Moderno, 

busca-se, pois entender o que é, e como foi introduzida a cultura local de 

território, como importante elemento para formulação de planos e ações de 

Estado, no objetivo de que problemas citados por Jack Chapman (2002) sejam 

diminuídos no âmbito das gestões e fazendo com que se olhe para dentro de 

seus territórios. 

O período de Pós-Nova Ordem Mundial (iniciado no final da década de 

1980 e início da década de 1990) foi um importante momento de propagação 

de ideias, modelos, modos de vida e de gestão em todo o globo, através dos 

processos de globalização e de “europeização” (FERRÃO, 2011). Do mesmo 

modo, o ordenamento territorial foi profundamente influenciado por tais 

processos, afetando, diretamente, sistemas de planejamento de variados 

países. Isso fez com que, segundo Steinhauer (2011), vários mal-entendidos e 

problemas fossem ocasionados, devido às diferenças teórico-conceituais entre 

diferentes línguas, bem como pelas diferenças nas tradições locais. Assim, na 

perspectiva de superar tais dificuldades apresentadas nas importações e 

exportações de planos e modelos de gestão e planejamento, passou-se a 

focalizar as culturas locais de planejamento, também entendidas aqui como as 

culturas de ordenamento territorial, como caminho imperativo para melhor 

compreensão do território que se busca abordar.  

Friedman (2005a), por sua vez, acrescenta que os poderes de unificação 

e homogeneização da cultura em nível global, fizeram com que países e 

regiões reagissem a tais desafios globais a partir da valorização de suas 

diversidades culturais e, do ponto de vista do ordenamento territorial, seria 

obvio também, a valorização da diversidade espacial. Logo, esse momento de 

transição entre Estruturalismo para o Pós-Estruturalismo ou Pós-Modernismo, 

também ficou conhecido como o momento da “virada cultural” 26 e da “virada 

espacial” 27. 

Este novo caminho nos estudos do ordenamento territorial, a análise das 

culturas de território adentram na esfera científica do OT e tem o intuito de 

                                                           
26

Cultural turn (FRIEDMANN, 2005a; KNIELING; OTHENGRAFEN, 2009a; GULLESTRUP, 
2009; FÜRST, 2009). 
27

Spatial turn (Idem). 
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identificar a importância de elementos endógenos na formação de planos locais 

de ordenamento territorial. Nessa perspectiva, os estudos referentes às 

práticas de OT realizadas em determinados locais, regiões ou países, ganham 

o relevo das identidades locais como elementos que podem modificar, por 

completo, o que se planeja para o futuro de determinado território. 

 

1.3.1. Cultura de território como fator interveniente para o 

ordenamento territorial 

 

A construção histórico-analítica do conceito de ordenamento territorial, 

bem como a percepção de suas adequações às mudanças paradigmáticas, 

vivenciadas no decurso histórico, é de importante valia para o entendimento do 

trabalho aqui realizado, visto que as culturas de território foram inseridas como 

importante elemento no estudo do OT na contemporaneidade por definirem, de 

fato, o caminho dado às ações públicas referentes ao território. O elemento 

cultural faz com que, muitas vezes, se desconstrua estruturas ou mude 

realidades de contextos sociais planejados para determinado espaço, e esse 

elemento será preponderante e perceptível na análise das culturas de 

ordenamento territorial do turismo nas regiões metropolitanas de Fortaleza-CE, 

Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA. 

Para tanto, cabe primeiramente dizer que, para a realização de 

pesquisas conceituais sobre culturas de ordenamento territorial, é importante 

saber que na literatura internacional, o termo é conhecido como planning 

culture, o que facilita empreendimento de estudos sobre a temática. 

Dessa forma, baseada em Knieling; Othengrafen (2009b) e Steinhauer 

(2011), o conceito de culturas de ordenamento territorial, enquanto conceito de 

OT que abarca as culturas locais de território como elemento importante na 

definição das ações de ordenamento, afirma: 

 

The so-called concept of planning cultures takes into account that 
spatial planning and spatial development at different administrative 
levels (national, regional, local) are interlinked and influenced by 
particular characteristics, such as political structures, legislation and 
traditional values. These rather cultural issues and their influence 
within planning have so far not adequately been taken into account 
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within research. Planning cultures admit that planning systems are 
characterized not only by their organizational and institutional 
structures, but also and in particular, by so-called cultural aspects. 
Hence, institutions, history, social values and traditions play a crucial 
role in everyday’s practice of spatial planning

28
 (STEINHAUER, 2011, 

p. 484). 

 

Como campo novo de estudos, a cultura de ordenamento territorial diz 

respeito àqueles elementos e práticas tradicionais aos planos, bem como 

aqueles “extra-planos”, que não constam, visivelmente, na composição das 

ações públicas locais, porém, modificam por completo o planejamento 

territorial. Tais elementos seriam, então, características particulares dos 

territórios, visualizadas em peculiaridades de estruturas políticas, de legislação 

local, de atores sociais, de valores tradicionais etc, que influenciam no 

planejamento territorial, alterando, consequentemente, seus resultados.  

Como também visto no resgate histórico-analítico sobre o conceito de 

ordenamento territorial, realizado na primeira parte deste trabalho, os 

elementos das culturas locais não eram visualizados nos planos de 

ordenamento territorial na perspectiva do land use planning. A cultura de 

ordenamento territorial é de caráter recente no bojo dos estudos sobre OT, 

consequentemente, ainda são poucos os estudos dados para a temática. 

Friedmann (2005b) coloca que o ordenamento territorial é prática 

eminentemente realizada pelo Estado, com a interveniência de atores da 

sociedade, revestidos como tributários ao processo de planejamento territorial. 

Logo, o planejamento do território se tornou campo de ação de uma sociedade 

em específico, inserindo, nesta ação de planejamento, seus contextos sociais e 

traços culturais. Ainda afirma que as comunidades locais têm a experiência, 

fundamentada e contextualizada, em “saberes intuitivos que se manifestam 

                                                           
28

 “O conceito chamado de culturas de ordenamento territorial considera que o planejamento e 
desenvolvimento espaciais, em diferentes níveis administrativos (nacional, regional, local), são 
interligados e influenciados por características particulares, tais como estruturas políticas, 
legislação e valores tradicionais. A influência dessas questões, dentro do contexto do 
ordenamento territorial, até agora não eram devidamente investigadas. Assim, o estudo das 
culturas de ordenamento territorial admitem que os sistemas de planejamento são 
caracterizados não só pela sua organização institucional e infraestrutural, mas também, pelos 
aspectos culturais. Assim, instituições, história, valores sociais e tradições desempenham papel 
crucial na prática diária do ordenamento territorial” (STEINHAUER, 2011, p. 484). (tradução 
nossa). 
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através da fala, canções, histórias e diversas formas visuais” 29, que se 

tornaram importantes fontes para os estudos do ordenamento territorial, 

bastante diferente de fontes tradicionais de pesquisas de planejamento. 

(FRIEDMANN, 2005b, p. 29, tradução nossa) 

A inserção de elementos culturais proporcionou nova prática de 

ordenamento territorial, possibilitando diferenças significativas entre países, 

bem como regiões. Ou seja, com a inserção do elemento cultural (cultura em 

sua perspectiva ampla, que abarca específicos elementos do social, do político, 

do econômico etc), os estudos do ordenamento do território tornam-se mais 

complexos por demandarem o entendimento de novos elementos, que podem 

ser tanto de caráter material, quanto imaterial.  

Knieling; Othengrafen (2009b), ao estudarem o ordenamento territorial 

de distintos países, os respectivos contextos culturais têm sido levados em 

consideração, devido “as particularidades da história, atitudes, crenças e 

valores, estruturas cognitivas, interpretações de tarefas e responsabilidades de 

planejamento, tradições políticas e jurídicas, regras e normas, diferenças nos 

níveis de integração de mercado e diferentes estruturas institucionais de 

governança 30 (KNIELING; OTHENGRAFEN, 2009b, p. 2, tradução nossa), pois 

a obtenção de tais informações permite melhor compreensão do “por que” de 

suas diferenciações. Continuando com os autores, eles ainda vêm definir que 

 

planning culture might be understood as the way in which a society 
possesses institutionalized or shared planning practices. It refers to 
the interpretation of planning tasks, the way of recognizing and 
addressing problems, the handling and use of certain rules, 
procedures and instruments, or ways and methods of public 
participation. It emerges as the result of the accumulated attitudes, 
values, rules, standards and beliefs shared by the group of people 
involved. This includes informal aspects (traditions, habits and 
customs) as well as formal aspects (constitutional and legal 
framework) 

31
(KNIELING; OTHENGRAFEN, 2009b, p. 43). 

                                                           
29 “intuitive knowledges, which are manifested through speech, songs, stories, and various 
visual forms” (FRIEDMANN, 2005b, p. 29). 
30

 “the particularities of history, attitudes, beliefs and values, cognitive frames, interpretations of 
planning tasks and responsibilities, political and legal traditions, rules and norms, different levels 
of market integration, and different institutional structures of governance” (KNIELING; 
OTHENGRAFEN, 2009b, p. 2) 
31

“Culturade ordenamento territorial pode ser entendida como a maneira pela qual uma 
sociedade possui práticas de planejamento institucionalizado ou compartilhado. Refere-se à 
interpretação de tarefas de planejamento, a forma de reconhecer eresolver os problemas, a 
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Segundo estes autores, a carga formal, ou material, diz respeito à 

estrutura legal e constitucional, e, a carga informal, ou imaterial, diz respeito às 

tradições, hábitos e costumes. Percebe-se que a carga de aspectos formais e 

informais (ou materiais e imateriais) no ordenamento territorial, diferentemente 

de outrora, se coadunam em mesma sintonia, numa perspectiva lógica de 

formação do território, através de seu planejamento. 

Faludi (2011b) colaborando para a discussão, afirma que a cultura de 

território é um ethos coletivo e dominante, que atua visível ou invisivelmente, 

nas ações dos planejadores territoriais, alterando os resultados sociais. Afirma 

ainda, que a cultura de ordenamento territorial é comparada à cultura política, 

esta compreendida nas atitudes, crenças, emoções, valores de sociedade, 

desenvolvimento histórico, geográfico, diferenciações étnicas, situação 

socioeconômica e como esses elementos se agregam às questões políticas. 

Portanto, cultura de OT seria produto de uma série de fatores correlacionados, 

pertinentes a um território (FALUDI, 2011b, p. 02). 

Entende-se, também, a partir de Faludi (2011b), que a cultura de 

ordenamento territorial é um dos reflexos do comportamento de 

planejamento32, resultado, por sua vez, das características do ambiente de 

decisão, formado pela estrutura legal-formal, estrutura informal e 

características políticas. Assim, aqui se entende que um elemento importante 

para compreensão da característica política, citada por Faludi (2011b), é a 

identificação e ação dos personagens, grupos ou famílias políticas que regem e 

ditam regras, no que concerne ao ordenamento territorial de determinados 

espaços. Sendo assim, a cultura do ordenamento é, também, identificada a 

partir da cultura e comportamento de determinados “sujeitos-chave” do 

ambiente político-institucional, que se objetiva a análise. Logo, a cultura de 

                                                                                                                                                                          
manipulação e utilização decertas regras, procedimentos e instrumentos, ou formas e métodos 
de participação pública.Ela surge como o resultado das atitudes acumuladas, valores, regras, 
normas e crenças compartilhadas pelo grupo de pessoas envolvidas.Isto inclui aspectos 
informais(tradições, hábitos e costumes), bem como aspectos formais (quadro constitucional e 
legal)" (KNIELING; OTHENGRAFEN, 2009b, p. 43). (traduçãonossa). 
32

Planning behavior. (FALUDI, 2011b, p. 02). 
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ordenamento territorial é formada por valores que são ditados, algumas vezes, 

por famílias que exercitam seu poder através da política. 

Stead; Nadin  (2009, p. 284) acreditam que culturas de ordenamento 

territorial são formadas pelo conjunto interdependente e conexo de valores 

sociais, econômicos e políticos, de normas, regras e leis, que evoluem 

cotidianamente, através de influências tanto internas, quanto externas. Esse 

conjunto interdependente é, pelos autores, denominado de “tradição”, como 

melhor palavra para designar o enraizamento das condições históricas de 

determinado local. 

Juntamente com a “tradição” dos lugares, Stead; Nadin  (2009) 

acrescentam mais seis importantes elementos de análise da cultura de 

ordenamento territorial. São eles: “(i) o escopo do sistema, no que se refere à 

abrangência de temas políticos; (ii) a extensão do planejamento nacional e 

regional; (iii) as competências relativas entre governo nacional e local; (iv) os 

papéis referentes aos setores público e privado; (v) a maturidade do sistema ou 

o quão bem ele é estabelecido no governo e na vida pública, e (vi) a distância 

aparente entre expressas metas de desenvolvimento espacial e resultados 

(STEAD; NADIN , 2009, p. 290, tradução nossa).  

Percebe-se, então, que a união de elementos objetivos e subjetivos 

compõe o estudo das culturas de OT, e vê-se que não é apenas o componente 

“tradição” o mais complexo e difícil de mensuração. As mensurações, 

principalmente, da maturidade do sistema de governo e do que 

tradicionalmente foi planejado e executado, por determinada escala de governo 

são tangíveis, porém de difícil análise. Exemplificar fica fácil quando se pensa 

na gestão do turismo no Brasil. Por ainda não serem consolidados, o 

planejamento e a gestão da atividade no país, é bastante perceptível a não 

maturidade de planejamento em escalas locais, consequentemente, a não 

maturidade das ações públicas de gestão do turismo, como será visto na 

terceira parte deste trabalho. Estudo realizado por Ferreira (2009) demonstra, 

inclusive, o fosso existente entre o planejado e o executado, no que concerne 

às políticas de ordenamento territorial do turismo na região metropolitana de 

Natal-RN. Dessa forma, a construção de análise da cultura de ordenamento 
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territorial é dada a partir da empiria figurada no espaço de estudo, pelo foco de 

análise de seu pesquisador, a partir de considerações teóricas preliminares. 

Gullestrup (2009) também acredita que a cultura, considerando o 

elemento “tradição”, é fator responsável pela construção identitária dos 

territórios, logo, componente fundamental para sua real análise e 

compreensão. Dessa forma, o autor afirma que, para se analisar a cultura, 

enquanto “tradição”, é importante fazer distinção entre sua dimensão horizontal 

e vertical. Segundo o autor, a dimensão horizontal condiz com os traços 

culturais visíveis e é complementada pela dimensão vertical, que diz respeito 

aos traços fundamentais de legitimação dessa cultural.  

Partindo do construído por Gullestrup (2009), Knieling; Othengrafen 

(2009b) apresentam modelo teórico-metodológico para análises comparativas 

sobre culturas de ordenamento territorial, que serão tomadas como análise 

neste trabalho, com as devidas adaptações para análise das culturas de 

ordenamento territorial do turismo para as RMs em questão. De acordo com os 

dois últimos autores, itens que são necessários de serem identificados para os 

estudos comparativos de culturas de OT são: 

i) caracterização do ambiente social: diz respeito aos valores sociais, 

econômicos e políticos do território, que correspondem a “tradição” do local, 

também referenciadas por Gullestrup (2009) e Stead; Nadin  (2009); 

ii) caracterização do ambiente de planejamento: refere-se à estrutura e 

maturidade organizacional e institucional do sistema; 

iii) identificação dos artefatos de planejamento: diz respeito aos 

instrumentos físicos de planejamento, como planos e produtos, e como estes 

últimos foram influenciados pelos demais ambientes, que são o social e de 

planejamento. (KNIELING; OTHENGRAFEN, 2009b) 

Segundo os autores, a identificação de tais elementos é capaz de 

mostrar as influênicas culturais nos procedimentos e práticas do OT.  

Fürst (2009) vem dizer ainda, que as características de diferentes 

culturas de ordenamento territorial dizem respeito, também, aos tempos 

diferenciados que se aplicaram, sendo, pois importante não se perder de vista 

que as ações de OT são historicamente construídas a partir das experiências 
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sociais daquele determinado espaço. Contudo, retomando a crítica feita por 

Ferrão (2011) aos modelos exógenos de planejamento, no início dessa seção, 

juntamente com Steinhauer (2011), é importante dizer que não se podem 

desconsiderar os aspectos exógenos de construção de determinado território. 

Ou seja, vale reforçar que a cultura não é variável independente, mas sim, 

também influenciada e adaptada às mudanças ocorridas dentro e fora dos 

Estados-Nação, através de outras lógicas provenientes de efeitos globalizantes 

do mundo. 

Destarte, estruturas institucionais, modelos e processos de planejamento 

modificam a lógica interna, como também se adaptam a ela. Ao se fazer 

paralelo com o OT do turismo nas RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE 

e Salvador-BA, enquanto tentativa iniciar maior aproximação com a temática, 

objeto desse estudo, percebe-se que o turismo implantado nessas regiões foi 

empreitado através do processo de globalização e europeização de 

determinado modelo de turismo de países europeus, contudo, não 

materializado em sua plenitude nessas respectivas RMs, devido suas 

particularidades culturais locais, diferenciando-se, inclusive, entre si, se 

comparadas umas com as outras. 

Percebe-se nesse bojo de discussão, que a cultura de ordenamento 

territorial diferencia-se não apenas de países para países, mas de região para 

região, de localidade para localidade, permitindo as afirmações de Faludi 

(2005) e Fürst (2009), quando sublinham a necessidade de estudos 

comparativos sobre a influência da cultura nas práticas de planejamento. Os 

autores compartilham da ideia de que tais estudos ajudariam a compreender, 

bem como melhor lidar com a grande diversidade cultural sempre existente na 

histórica da humanidade, melhorando assim a compreensão social da 

realidade, bem como a prática de sua gestão.  
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1.3.2. Dificuldades nos estudos comparativos sobre culturas de 

ordenamento territorial 

 

A aplicação do estudo das culturas de ordenamento territorial, a partir de 

análises comparativas, tem peculiar dificuldade pelo fato de que, segundo 

Steinhauer (2011) 

 

there are several obstacles to systematic comparative research, 
whereas lack of comparative structures and frameworks in different 
case studies being most important. Regardless whether if to study 
different concepts, cities, regions or even nations, the structural and 
administrative structures in general differ, making systematic and 
comparative investigations a rather difficult and ambitious 
endeavor.

33
(STEINHAUER, 2011, p. 483) 

 
 

Como bem afirma Steinhauer (2011) acima, existe grande dificuldade 

nos estudos comparativos das culturas locais de território e tal informação se 

faz de grande interesse para este trabalho devido à procura da análise das 

diferenças de culturas de ordenamento territorial do turismo das regiões 

metropolitanas em foco.  

A dificuldade se apresenta na ausência de padrões teóricos, 

metodológicos e pelo fato de que não existem estruturas ou quadros de apoio 

para elencar os elementos culturais locais que devam ser levados em 

consideração para a análise e que podem ser julgados como “similares” à 

comparação. Deste modo, as variações contextuais são devido aos variados 

padrões geográficos e demográficos, aos sistemas institucionais, 

administrativos e políticos, bem como históricos (STEINHAUER, 2011, p 483). 

Assim, o julgo é dificultado pela gama de elementos peculiares das mais 

diversificadas culturas de OT.   

Porém, um ponto positivo que autoriza esse trabalho à empreitada é o 

fato de que, a análise de culturas de ordenamento territorial em nível 

                                                           
33

 “há vários obstáculos para a pesquisa comparativa sistemática, devido à falta de estruturas e 
quadros comparativos em diferentes estudos de caso. Independentemente de se estudar 
diferentes conceitos, cidades, regiões ou mesmo países, as estruturas e quadros 
administrativos se diferem em geral, fazendo com que investigações sistemáticas e 
comparativas se tornem esforço bastante difícil e ambicioso” (STEINHAUER, 2011, p. 483). 
(traduçãonossa). 
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internacional torna o trabalho mais árduo, devido análise de culturas de países 

diferentes. Neste caso, tomará como análise as diferenças de ordenamento 

territoriais intra-regional em relação à atividade turística, o que aparentemente 

torna-se facilitador, mas, ao mesmo tempo é condicionante desafiador, pelo 

fato da específica regionalização do Brasil e formação territorial do Nordeste 

brasileiro, onde se encontram as RMs foco de estudo. 

Dessa forma, a partir de uma adaptação da metodologia de Knieling; 

Othengrafen (2009b), a realização de estudos sobre as culturas de 

ordenamento territorial faz-se necessária caracterização do ambiente social, 

do ambiente de planejamento e dos artefatos do planejamento, o objetivo 

da segunda parte será caracterizar quais os elementos do ambiente social que 

foram e são intervenientes para a formação e estabelecimento da atividade 

turística nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia, 

com suas respectivas RMs. 
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 Culturas de ordenamento territorial do 
turismo: o ambiente social 

 
O presente capítulo busca fazer caracterização do 

ambiente social das Regiões Metropolitanas de 
Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 

como caminho à compreensão de uma das 
vertentes de análise das culturas de ordenamento 

territorial do turismo. 
 
 
 



 

  

P
ág

in
a6

9
 

SEGUNDA PARTE – Culturas de ordenamento territorial do turismo: o 

ambiente social 

2. Caracterização do ambiente social do turismo das RMs de Fortaleza-

CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 

 

 Como o visto, estudos sobre culturas de ordenamento territorial formam 

novas vertentes no âmbito da temática do ordenamento territorial. Retomando 

as palavras de Steinhauer (2011), à dificuldade é devido a não existência de 

parâmetros específicos e objetivos para a realização de tais estudos, e ainda é 

aumentada quando se busca análise em estudos comparativos. Porém, 

Knieling; Othengrafen (2009a) afirmam que os estudos das culturas de 

ordenamento territorial perpassam pela necessidade de conhecimento sobre as 

bases da cultura de um território. Enfatizando, primeiramente, a caracterização 

do ambiente social que, segundo os autores, diz respeito às práticas culturais, 

políticas e econômicas de um território, crê-se fazer necessária breve 

discussão sobre as origens territoriais do Nordeste brasileiro, visto as quatro 

RMs em foco se encontram nessa região. 

A discussão regional faz-se necessária, também, pela compreensão de 

que está na referida escala o ótimo para ações de ordenamento do território 

(NADIN, 2007). Ou seja, “por partilharem características comuns, que podem 

ser tanto sociais, quanto econômicas, políticas, culturais, naturais” e, 

principalmente de formação territorial, as regiões servem de estrutura para o 

planejamento territorial com particular naturalidade34. (POLAT, 2009, p. 93) 

 Dessa forma, para que se possa chegar a um entendimento sobre as 

diferentes culturas de ordenamento territorial do turismo dessas regiões 

metropolitanas em questão, faz-se necessária construção de um caminho que, 

primeiramente, identifique os elementos comuns de formação territorial do 

Nordeste brasileiro, como subsídio para o entendimento das políticas 

                                                           
34

“(…) sharing common characteristics that may be social, economic, political, cultural, natural-
resource-based, or defined by transportation. They often serve as the skeleton or framework for 
local government plans and special district plans, supplying unifying assumptions, forecasts, 
and strategies” (POLAT, 2009, p. 93). 
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regionalizadas e regionalistas da região e suas influências na formatação de 

diferentes culturas de OT do turismo. 

 

2.1. Regionalização, regionalismos e o Nordeste (NE) brasileiro 

 

O geógrafo francês Michel Rochefort (1998), que dedicou estudos sobre 

a região como importante escala de atuação do planejamento territorial, 

afirmara que, durante muito tempo, o referido conceito (região) foi definido 

como uma agregação de características naturais comuns de determinados 

espaços. Geralmente, as semelhanças eram tomadas a partir de 

características físicas dos locais, o que fez estoica sua utilização ao longo do 

tempo, permitindo abertura para novas definições do conceito, por elementos 

que justificassem relativa homogeneidade à paisagem analisada. Assim, foram-

se construindo diferentes regionalizações na geografia, tornando-se tal escala 

elemento-chave para as ações de Estado. Isto é, a região acabara por se 

tornar um conceito relativo à organização territorial estatal, ficando a cargo do 

Estado-Nação, a competência de intervenções específicas nas diferentes 

regiões nacionais.  

Porém, os estudos sobre a região Nordeste (NE) do Brasil, identificada 

espacialmente no Mapa 1, têm peculiar característica pelo fato de terem sido 

construídos a partir de uma concepção regionalista. O que se quer dizer é que, 

segundo Werlen (2000), geógrafo alemão que debate sobre a atual 

necessidade de aprofundamento no conhecimento regional, afirma que 

diferentemente da regionalização, de cunho fortemente político-administrativo e 

de ação estatal, o regionalismo é caracterizado por práticas regionalistas, que 

são caracterizadas por valores peculiares à natureza de um povo, com 

tradições e formas de organização próprias.  
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Mapa 1: Região Nordeste do Brasil 

 

Fonte: Mapa base do IBGE, 2005. Adaptado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012. 

 

Assim, pode-se afirmar que a região NE brasileira é entendida sob dois 

pontos de vista que, analisados separadamente, perdem sua lógica. Primeiramente 

é a região Nordeste, institucionalmente criada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (IBGE, 2012) no ano de 1942 e revista em 1960, com nove entes 

federados que, juntos, formam uma das regiões administrativas do planejamento 

nacional. A segunda é a região Nordeste como celeiro de peculiares formas de 

organização social, de relações de poder, de características político-sociais 

específicas de seu povo e com uma particularidade de condicionantes naturais de 

seu meio ambiente, que permuta entre a zona da mata, úmida, e a semiaridez do 

sertão. 

O olhar, historicamente direcionado para o Nordeste, não o deixa de analisar 

por este último viés – o regionalista – que, até os dias atuais, influencia ações 

públicas na medida em que a regionalização de políticas públicas, por exemplo, 

tomam caráter regionalista. 

Por concordar, juntamente com Werlen (2000), que regionalismo e identidade 

têm estreita relação, percebe-se que a imagem do NE brasileiro é fortemente 

vinculada à sua identidade cultural, influenciando as ações de ordenamento do 

território na região, ao longo do tempo, casando, enfim, com a compreensão que se 

objetiva, que é de procurar identificar o ordenamento territorial do turismo de 

determinada região, como algo peculiar a ela, a partir da metodologia da cultura de 

ordenamento do território. 
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 Portanto, pertinente é concordar com Castro (1992) quando afirma que, para 

entender a região em sua plenitude, faz-se necessário compreender a construção de 

suas dimensões territoriais. Para tanto, como caminho para elucidação de realidades 

que são peculiares ao NE, far-se-á pequeno resgate histórico de sua formação 

territorial, como caminho explicativo para o que é NE hoje. 

 

2.1.1. Formação territorial do Nordeste (NE) brasileiro 

 

A formação territorial do Nordeste brasileiro pode ser analisada a partir de um 

movimento pendular de desenvolvimento de suas economias, que permitiu a 

retomada do litoral hoje, enquanto área de importância econômica, em relação ao 

sertão (Mapa 2) que, durante muitos anos, foi visto como a imagem representativa 

de NE.  

O desenvolvimento urbano de suas capitais e o turismo litorâneo, tornaram-se 

elementos importantes para essa retomada, visto terem se configurado como 

propulsores de desenvolvimento econômico e de reordenamento territorial da região, 

e por terem possibilitado, também, a construção de uma nova imagem de Nordeste. 

Segundo Dantas (2009), havia um imaginário social nordestino, ainda não superado 

plenamente, construído pelas antigas oligarquias agrárias, que caracterizavam a 

região como vítima de um quadro social perverso em virtude da seca e da 

semiaridez, características de sua proximidade com a linha do Equador. O 

imaginário dava ênfase ao quadro natural como propiciador dos problemas de ordem 

econômica e social regional, como a miséria, o subdesenvolvimento, a fome e o 

atraso da inserção do Nordeste na dinâmica do mercado econômico global. 

Assim, por ser sabido que a construção de uma identidade caracterizadora é 

elemento fundamental para a competitividade dos espaços globalizados e vital, 

principalmente, para a sobrevivência econômica dos espaços turistificados, 

percebeu-se a necessidade de se reconstruir a imagem de Nordeste, a partir do 

planejamento estratégico de uma atividade ordenada para o litoral, o que tiraria o 

foco do sertão agrário e do Nordeste hierarquizado por antigas tradições 

oligárquicas.  

Então, na década de 1970, foi pensado no âmbito brasileiro o turismo (foco 

desse estudo) enquanto atividade potencializadora de desenvolvimento econômico 

para uma região que, historicamente, lidava com as intempéries climáticas da 
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semiaridez, modificando, pouco a pouco, sua imagem negativa, construída e 

explorada historicamente pelas próprias elites locais, como será visto em sequência. 

 

Mapa 2: Nordeste por regiões 

 

Fonte: Mapa base do IBGE, 2005. Adaptado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012. 

 

2.1.1.1.  O litoral da colonização e do início do latifúndio 
 

Na vanguarda dos estudos sobre a região Nordeste, Celso Furtado (2007) foi 

um dos autores que desenvolveu leitura político-econômica sobre o que ficou 

conhecido como a “questão nordestina”. O Nordeste, visto como uma região 

“problema” e caracterizado por um forte regionalismo, diz respeito ao início de seu 

decurso histórico, enquanto região mais importante do país, que caiu, por séculos, 

em profunda inércia econômica até o final do século XX. E, nesse ínterim, a grande 

questão da “questão nordestina” era compreender quais eram os reais motivos para 

o não desenvolvimento da referida região. 

A demanda dos estudos sobre a “questão nordestina”, já bem destrinchados 

por Furtado (2007), passou a ser elucidada quando abordadas as origens da 

exploração litorânea na região. Durante o início do período colonial, o território 

litorâneo brasileiro (pontua-se o litoral nordestino, devido ter-se começado a 

colonização por esta região) foi explorado mecanicamente por dois principais ciclos 

econômicos: o primeiro deles, e também o mais curto, o da exploração do pau-brasil 

(Caesalpinia echinata); o segundo foi o ciclo da cana-de-açúcar que, a fim de 

abastecer o comércio de açúcar europeu, deu origem à concentração de terras na 
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Zona da Mata. O modelo de divisão territorial nordestino era a monocultura, com o 

uso de trabalho escravista nos grandes latifúndios das capitanias hereditárias. Como 

bem afirma Prado Júnior: 

 

a organização das grandes propriedades açucareiras da colônia foi sempre 
[...] a da grande unidade produtora que reúne num mesmo conjunto de 
trabalho produtivo, um número mais ou menos avultado de indivíduos sob a 
direção imediata do proprietário ou seu feitor. É a exploração em larga 
escala que, conjugando áreas extensas e numerosos trabalhadores [...] 
(PRADO JÚNIOR, 1976, p. 37). 

 

A concentração de terras relatada por Prado Júnior (1976), que ainda é 

peculiar característica do Nordeste atual e herdada do modo de organização 

territorial baseado em capitanias hereditárias do período colonial, teve início em sua 

distribuição para ampla produção de açúcar. Desenvolveu-se de modo patriarcal e 

aristocrático, “à sombra das grandes plantações de açúcar”, nas palavras de Gilberto 

Freyre (2000, p. 91), e pelo regime escravocrata, que fora característico do litoral 

canavieiro.  

Dessa forma, os objetivos para com o território litorâneo brasileiro eram 

diretos: povoamento e produção de açúcar em grande escala. E, desta forma, a 

colônia alcançou tais objetivos com particular diligência. Devido suas favoráveis 

condições climáticas, o litoral brasileiro reafirmou seu papel de principal fornecedor 

de açúcar no mercado internacional, permitindo a afirmação de Araújo (2009) 

quando diz que o Nordeste dos séculos XVI e XVII foi profundamente exitoso, devido 

sua dinâmica monocultora, êxito esse que construiu um imaginário de poderio e de 

riqueza em relação às elites rurais latifundiárias nordestinas, durante relevante 

período histórico. 

Não obstante, a produção açucareira entra em crise devido à produção das 

Antilhas e inicia-se, então, a fase de dormência econômica do litoral nordestino, na 

medida em que a produção não acompanha a concorrência internacional. Em 

contrapartida, dá-se o início de uma nova era econômica para a região, que fora 

reordenada territorialmente para o seu sertão, a partir da atividade pecuária entre os 

séculos XVII e XVIII.  
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2.1.1.2.  Nordeste e a interiorização das economias: pecuária e a 

construção da imagem de Nordeste pelo sertão  

 

 A ocupação do sertão nordestino tem duas vertentes de análise, que não são 

necessariamente contraditórias, porém importantes na compreensão do processo de 

interiorização do NE (CASTRO, 2012). 

 A primeira vertente afirma que a ocupação do sertão fora iniciada para dar 

subsídio à dinâmica econômica do litoral, possibilitando o fornecimento de animais 

para o corte e para o transporte no trabalho da economia açucareira do litoral 

nordestino e, segundo Furtado (2007), a atividade, aos poucos, foi abrangendo toda 

área hoje conhecida como agreste e sertão (Mapa 2). 

Caracterizada por este autor (op.cit.) como uma “economia itinerante”, a 

pecuária foi importante porque, além de abrir fronteiras para o interior do Nordeste, 

foi responsável pela formação de várias cidades de pequeno e médio porte que, na 

época, serviam como pontos de abastecimento comercial e que até hoje são 

importantes para a dinâmica do interior regional, como Aracati-CE, Mossoró-RN, 

Campina Grande-PB, Caruarú-PE, Feira de Santana-BA, dentre outras. Destarte, o 

dinamismo econômico propiciado pela pecuária, aliado ao crescimento das cidades 

sertanejas, se tornou atrativo para antigos escravos e desocupados da economia da 

cana do litoral, que estava em crise. 

Já a segunda vertente é defendida por autores como Menezes (1937), ao 

afirmar que a ocupação do sertão nordestino não é fruto apenas do descompasso da 

economia canavieira do litoral e ocupado, unicamente, como escopo à crise da 

cana-de-açúcar. A ocupação do sertão foi um mote na busca da concessão de 

sesmarias e na possibilidade do desenvolvimento da pecuária, que seguiu o 

caminho fértil dos leitos dos rios sertanejos, iniciando o processo de ocupação e 

estabelecimento de importantes cidades, a partir do reordenamento territorial do NE 

dado por essas novas dinâmicas econômicas a partir de então.  

Esse ponto de vista explica a rápida ocupação do sertão, através de uma 

corrida na ocupação de terras e na formação dos primeiros currais, com suas 

estruturas sociais de trabalho baseadas não mais no escravismo, típico do litoral 

açucareiro, mas através de novas relações pautadas numa “cultura personalista que 

favoreceu uma valorização da relação mais pessoal entre patrão e empregado” 

(REIS, 2010, p. 21), o que também ajudou a construir, no futuro, a fragmentação 
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territorial, a partir de relativa independência e autonomia desses currais para com o 

demais contexto territorial. 

Ambas as vertentes confluem no primeiro ciclo migratório do Nordeste, que se 

direcionou a ocupação de terras sertanejas, desenvolvendo, por conseguinte, a 

agricultura de subsistência, como modo de suplementar a alimentação do povo local. 

Porém, a importância da pecuária extensiva e da agricultura de subsistência 

para interiorização do país, povoamento e manutenção populacional sertanejos 

provocou, na análise de Furtado (op.cit., p. 64), um processo de involução e “o 

Nordeste foi se transformando, progressivamente, em uma economia em que grande 

parte de sua população produzia apenas o necessário para subsistir”. Como afirma o 

referido autor, 

 

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 decrescia à medida que este crescia. Na verdade, a expansão 
refletia apenas o crescimento do setor de subsistência, dentro do qual se ia 
acumulando uma fração crescente da população. Dessa forma, de sistema 
econômico de alta produtividade a meados do século XVII, o Nordeste se foi 
transformando progressivamente numa economia em que grande parte da 
população produzia apenas o necessário para subsistir. 

 

Assim como aponta Furtado (op. cit.), embora a formação de pequenas 

aglomerações urbanas, na época ocorreu intensa dispersão populacional, devido o 

caráter extensivo da pecuária. Esse fator fez com que o Nordeste iniciasse a lógica 

agrário-latifundiária de organização territorial, que caracterizou a região e 

proporcionou, então, a formação do ideário de Nordeste do atraso e do agrário. 

Ocorreu um sopro de esperança de desenvolvimento econômico com a 

produção algodoeira no final do século XIX, porém não logrou êxito no mercado 

internacional, como tivera sido a produção da cana-de-açúcar. Dessa forma, o 

algodão não alterou a lógica agrária de ordenamento territorial da região e tal 

realidade ficou ainda mais expressiva quando comparada com a região sudeste que, 

no limiar dos séculos XIX e XX, foi a região que recebeu investimentos para a 

implantação de indústrias no modelo de substituição de importações.  

Enquanto o sudeste desenvolvia seu parque industrial e cidades, bem como 

alterava a dinâmica de seu espaço – de agrário cafeeiro para industrial – as elites 

nordestinas utilizaram-se do discurso trágico de seca e da miséria que assolavam a 

região, como responsáveis por seu atraso econômico. Segundo Castro (2012, p. 5), 
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houve uma transferência de sentido, “substituindo-se o léxico (seca) pela semântica 

(significado), criando-se um conjunto de expressões metafóricas que substituíram o 

enunciado da seca, fenômeno climático, pela enunciação da seca como tragédia.” 

Castro (2012, p. 5) afirma ainda, que o problema era que esse discurso tornara-se 

bastante convincente, embora superada da leitura do espaço pelo viés do 

determinismo geográfico.  

Dessa forma, a reprodução das elites agrárias no poder foi possível com a 

angariação de recursos federais para proveito próprio, ocasionando fortalecimento 

de um ciclo vicioso de assistencialismo patriarcal e aristocrático na região, que não 

alterou a realidade social de pobreza, de miséria e de atraso do Nordeste. 

Também cabe citar Carvalho (1987) ao afirmar que as elites agrárias não 

eram as únicas responsáveis pelo atraso da região Nordeste, mas também o 

Estado-Nação, por propiciar a perpetuação dos coronéis no poder, tendo em vista 

que era o Estado quem oferecia a essa classe “recursos materiais e simbólicos para 

o exercício do paternalismo e clientelismo, que marcaram a política regional 

nordestina.” (op. cit., p. 199) 

Assim, o cenário de Nordeste até poucas décadas antes do século XXI, era 

de uma organização territorial baseada em relações de trabalho não-capitalistas, 

manipuladas pelas oligarquias agrárias da região, caracterizando o “tipo-ideal” de 

formas de vida tradicionais em sociedades regionais, bem referenciadas em Werlen 

(2000). Segundo o autor, o que caracteriza as sociedades regionais é sua 

capacidade terem: 

 

1. “Tradições mesclam passado, presente e futuro; 
2. Parentesco que organiza e estabiliza as relações sociais no tempo; 
3. Nascimento, idade e sexo que determinam posições sociais; 
4. Situações face-a-face que dominam a comunicação; 
5. Pequena quantidade de comunicação inter-regional e  
6. A aldeia local constitui o contexto da vida familiar” (WERLEN, 2000, p. 

14). 

 

 As características citadas por Werlen (op. cit.) referenciam os elementos 

constituintes do regionalismo nordestino, na medida em que, devido principalmente 

a sua pouca comunicabilidade inter-regional, a região se tornou celeiro de 

manifestações culturais abalizadas pelo parti pris de um passado colonial, formado 

por relações sociais e políticas baseadas pela proximidade e pelo compadrio, que 

não permitiram, inclusive, um profissionalismo imparcial das estruturas e instituições 



 

  

P
ág

in
a7

8
 

públicas de governo, além do apego a antigas tradições e a preceitos de ordem 

familiar e moral. Deste modo, parafraseando Andrade (1980, p. 254) em relação às 

condições de sobrevivência do povo nordestino, “não se vê inimigos no soldado, no 

padre, no estudante, no industrial, no comunista: o inimigo [do Nordeste] é o 

latifundiário” e sua discricionariedade, o que levou a um segundo processo de 

movimento migratório na região em que sua população foi levada a fugir das 

condições precárias, impostas por suas elites.  

Assim, a população emigrou para outras regiões, principalmente para o 

sudeste industrial, para o norte do ciclo da borracha, e retomou o ciclo migratório 

para o litoral nordestino, visando o desenvolvimento das capitais litorâneas, que 

simbolizavam auroras de novas possibilidades. No entanto, o nordestino não perde 

os laços com sua região de origem, laços esses tanto familiares, quanto culturais e, 

pelo outro lado, a elite agrária se reformula sob os moldes da contemporaneidade e 

das novas oportunidades econômicas, porém conserva o tradicionalismo e a 

discricionariedade na busca de sua manutenção no poder. 

 

2.1.1.3.  A volta do litoral: Nordeste e o litoral do turismo contemporâneo 

 

De acordo com Araújo (1997), a partir da década de 1960, a região Nordeste 

entra num novo momento histórico, que dá início a construção de uma nova imagem 

regional, modificando o imaginário de Nordeste como “região problema”.  

Com incentivos provindos do Estado-Nação, articulados a partir da recém-

criada Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), a região 

passou a receber recursos federais para construção e manutenção de empresas 

estatais, como a Vale do Rio Doce, e Petrobrás, e para o desenvolvimento das 

atividades industriais, que constituíram seu espaço na economia nordestina e 

iniciaram o crescimento econômico, consequentemente, um novo ordenamento 

territorial para a região (op. cit., p. 8), já que, até então, as empresas estatais que se 

destacavam no NE eram, basicamente, o Departamento Nacional de Obras contra a 

Seca (DNOCS) e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF). 

A partir de então, o planejamento é tomado como importante ferramenta para 

o desenvolvimento do NE e, na década de 1970, foi elaborado o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND), que se caracterizou como documento fundamental para o 

avanço da região. Segundo Araújo, 
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nos anos de 1970, (...) o Estado brasileiro, a partir da estratégia definida no 
II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) realizou importante 
programa de investimentos públicos e com ele sustentou a dinâmica da 
economia nacional num contexto internacional de crise, o Nordeste também 
se incluiu nessa tendência (...) (ARAÚJO, 1997, p. 11). 

 

Além da realização de ações importantes para o infraestrutural da região, o 

turismo foi atividade identificada no II PND como potencialidade a ser desenvolvida 

na região. 

Destarte, a partir desse momento, estas e várias outras ações comandadas 

pelo poder público, passaram a modificar a imagem de NE, antes composta pela 

seca e pelo atraso, hoje, com o turismo, que ascendeu enquanto proposta 

econômica viável, devido às características naturais privilegiadas de seu litoral. As 

capitais litorâneas, bem como municípios do entorno, tiveram seus territórios 

modificados de acordo com o recebimento de recursos públicos para infraestrutura 

urbano-turística e, seguindo a mesma lógica, até mesmo o sertão, lócus da imagem 

negativa de Nordeste, passa a ser reconfigurado com uma nova imagem construída 

sob a trama de novas possibilidades, economicamente viáveis, por sua grande 

incidência solar, como segmentos do agronegócio (DANTAS, 2009; 2010b). 

Porém, cabe lembrar a reflexão de Carvalho (1987) que, mesmo ares de 

modernidade avançando e se fixando no território nordestino, a sua peculiaridade 

nas relações sociais e culturais ainda lhe era inerente e, sob a égide dos 

descendentes do legado patriarcal, o coronelismo e suas formas tradicionais de 

relações de poder, continuaram permeando a região e conservaram conhecidos 

atributos políticos como o carisma, o autoritarismo, a corrupção e o assistencialismo. 

Nessa perspectiva, cita-se Holanda (1995) quando afirma que: 

 

o desaparecimento do velho engenho, engolido pela usina moderna, a 
queda do prestígio do antigo sistema agrário e a ascensão de um novo tipo 
de senhores de empresas concebidas à maneira de estabelecimentos 
industriais urbanos indicam bem claramente em que rumo se faz essa 
evolução. [...] A urbanização contínua, progressiva, avassaladora, fenômeno 
social de que as instituições republicanas deviam representar a forma 
exterior complementar, destruiu esse esteio rural, que fazia a força do 
regime decaído sem lograr substituí-lo, até agora, por nada de novo 
(HOLANDA, 1995, p. 176). 

 

Assim, o Nordeste se transforma em partes, na medida em que não modifica 

a essência de sua estrutura social, cultural e de poder. Tal essência é verificada nas 
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formas e condutas políticas de como as políticas públicas de turismo foram 

efetivadas em seus espaços metropolitanos. 

 

2. 2. Políticas públicas e regionali(smo)zação do turismo no Nordeste brasileiro 

 

 O pensamento de Polat (2009), quando afirma que as regiões servem de 

estrutura para o planejamento e ordenamento territorial com particular naturalidade, 

aplica-se à realidade de Nordeste brasileiro na medida em que a formação territorial 

regional, que coadunou uma base histórico-social comum aos seus estados 

membros, aliado às suas características comuns enquanto região natural, 

proporcionou tendência de políticas de desenvolvimento regional também comuns 

para os seus estados, num dado período histórico.  

Assim, após longo período de dormência regional, causados pela cristalização 

de suas estruturas agrárias, o Nordeste retoma sua dinâmica econômica e, 

especificamente por seus caracteres geográficos litorâneos comuns, foi pensado o 

turismo enquanto possível vetor de desenvolvimento econômico regional. De acordo 

com Bonald (1978), a SUDENE caracteriza o NE como região homogenia para o 

desenvolvimento do turismo pelos seguintes fatores: 

 

A homogeneidade do seu potencial turístico [é dado por] razões, não 
somente geográficas e históricas (...). Essa uniformidade de atrações 
turísticas reflete igualmente os ciclos econômicos e culturais mais ou menos 
comuns a todos esses estados nordestinos. Do ciclo do açúcar, ao ciclo do 
couro nas profundas penetrações dos rebanhos pelas margens dos grandes 
rios, no ciclo do algodão ou do extrativismo nos carnaubais e nas salinas 
até as comuns matrizes culturais portuguesas, africanas e índias 
implantando com as Sesmarias o embrião dos latifúndios e o regime 
patriarcalista que ainda hoje marcam profundamente todas as expressões 
mais íntimas da cultura e da economia nordestina (BONALD, 1978, p. 71). 

 

A partir de então, a atividade no NE começa a ser pensada pelo viés do 

planejamento e enquanto importante instrumento para o novo ordenamento territorial 

requerido à região. Segundo Becker (2008), ao fazer um resgate sobre o 

planejamento do turismo no país, afirma que, em 1958, no governo de Juscelino 

Kubitschek (JK), com projetos de integração nacional aliados ao mercado de 

automotivos e à construção de estradas, houve uma política para formação de uma 

classe média proprietária de carros particulares de passeio. Becker (op. cit., p. 05) 
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afirma que foi “a gestação da classe média do Fusca" que viabilizou uma ampliação 

da circulação mercantil, passando a desenvolver os mercados turísticos brasileiros.  

Bonald (1978) aponta 1966 como um ano importante para o planejamento do 

turismo no Brasil, a partir da criação da Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR) – autarquia nacional com o objetivo de propagação e expansão 

comercial do turismo –, e com a formulação do Decreto-lei 55 de 18 de novembro 

que “define a política nacional do turismo e cria o Conselho Nacional de Turismo” 

(CRUZ, 2000, p. 48), que foram os primeiros passos para a formulação da Política 

Nacional do Turismo (PLANTUR), no ano de 1977. Assim, mesmo com a publicação 

do Decreto-lei, que tinha definições vagas e equivocadas sobre o turismo (op.cit.) e 

compreendidas sob diferentes formas nos estados brasileiros, as décadas de 1960 e 

1970 representaram uma fase de transição para a incorporação da atividade turística 

nas gestões estaduais.  

Contudo, outro documento importante para a empreitada de consolidação da 

atividade no território nacional, neste trabalho tomado como o marco para o 

desenvolvimento do turismo no NE, foi o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (II PND - BRASIL, 1974), primeiro plano de caráter nacional que 

afirmou o turismo como uma nova “indústria” a ser fomentada. A partir do referido 

plano nacional, o planejamento do turismo começa a ser fomentado por meio de 

programas e planos locais, específicos de gestão e ordenamento territorial da 

atividade para os estados. Foram elaborados, por exemplo, o Planejamento Turístico 

da Orla Marítima da Bahia, o Programa de Promoção e Turismo no Ceará, e o I 

Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico de Pernambuco e a idealização do 

mega-projeto Parque das Dunas – Via Costeira no Rio Grande do Norte, que 

passaram a ser construídos a partir de meados da década de 1970, de acordo com 

as especificidades político-ideológicas dos estados e com o auxílio financeiro da 

SUDENE, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e a Comissão de Turismo Integrado 

do Nordeste (CTI-NE) (BONALD, 1978). 

Deste modo, cada estado do NE produziu ações específicas de 

desenvolvimento para o turismo em seus contextos territoriais, de acordo com suas 

vontades e influências políticas e culturais, o que faz lembrar o pensamento de 

Albrechts (2004) ao afirmar que a capacidade de ordenamento territorial varia devido 

às particularidades e singularidades específicas a cada território, como exemplo a 

vontade política, que se tornou principal fator interveniente para diferenciados 
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processos de territorialização do turismo nas RMs, que aqui se busca estudar. 

Assim, a política local é tomada, nesse trabalho, como um dos principais elementos 

da cultura local de território a ser analisado, devido seu importante papel na 

definição do desenvolvimento do turismo nas RMs.   

Embora participantes de um mesmo momento de estímulo nacional à 

inserção do turismo em seus territórios, principalmente a partir da década de 1970, 

com o II PND, os estados nordestinos introduziram, compreenderam, promoveram e 

administraram a atividade turística de modo diferenciado, de acordo com 

necessidades, características e interesses sociais, políticos e econômicos de 

diversas naturezas, formando assim, diferentes culturas de ordenamento territorial 

da atividade, que ora se aproximam, ora se distanciam no que concerne a sua lógica 

de desenvolvimento no território. 
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2.2.1. Políticas públicas de turismo nos estados do Bahia e Pernambuco, 

Ceará e Rio Grande do Norte: o II PND como marco para a expansão do 

turismo no NE 

 

A partir da retomada do Nordeste enquanto região economicamente dinâmica, 

possibilitada pelo processo de redimensionamento de sua imagem de NE agrário e 

atraso, para o NE do turismo, das indústrias e das possibilidades, os estados 

assumem posicionamentos diferenciados em relação ao ordenamento da atividade. 

A introdução do turismo no território nordestino se deu por distintas culturas de 

territórios, isto é, por distintas concepções de turismo e de interesses e influências 

políticas de cada estado, até o Programa de Desenvolvimento do Turismo I 

(PRODETUR I) que, por vir da escala nacional para a local, teve o papel 

consolidador do turismo enquanto atividade marcante na região Nordeste, na 

década de 1990, dando uma característica mais padronizada ao planejamento e 

ordenamento territorial da atividade. 

Ou seja, até o PRODETUR I, os estados nordestinos do Ceará, Rio Grande 

do Norte, Pernambuco e Bahia, com suas respectivas RMs (principais áreas de 

desenvolvimento do turismo à época, visto as capitais litorâneas serem lócus de 

desenvolvimento de infraestrutura urbana e turística), trilharam na atividade turística 

por modos distintos.  

Dessa maneira, identificar as ações empreitadas para a consolidação do 

turismo nos estados, até o momento de efetivação das ações do PRODETUR I, é de 

fundamental importância para análise e entendimento de tais culturas de OT da 

atividade turística, na medida em que, como exemplo, a atual espacialização e 

concentração territorial da atividade hoje é fruto do produzido pela sua histórica 

local. Para tanto, faz-se necessário o estabelecimento de um marco que balize o 

início da expansão do turismo no Brasil, e este marco é o II PND. 

Enquanto documento que dá continuidade à política desenvolvimentista do I 

PND, que focou investimentos nos setores de siderurgia, petroquímica, transportes, 

construção naval, energia elétrica e mineração, o II PND foi primeiro documento de 

caráter nacional, que sinaliza o turismo enquanto atividade potencializadora de 

desenvolvimento regional para o NE e demais regiões do país, porém a atividade 

ainda era vista de modo secundário, em detrimento a prioridade dada ao setor 

industrial.  
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O turismo era visto como algo muito novo e, como tudo novo torna-se 

passível de questionamentos, principalmente na concepção da maioria dos 

tradicionais gestores nordestinos, era mais seguro investir em algo que desse, 

comprovadamente, dinamismo e avanço econômico, que era o segundo setor, do 

que em uma nova vertente econômica, que ainda não assegurava viabilidade e 

retorno econômicos. 

Adicionava-se, ainda, o fato de que as pessoas que trabalhavam com o 

turismo, e que propagavam sua proposta eram descaracterizadas como 

“desocupados” por, a princípio, a atividade ser, equivocadamente, concebida como 

um setor que tinha a competência única de promover festas e lazeres populares 

(BONALD, 1978). Essa realidade muda apenas na década de 1970, com a crise do 

petróleo e a solução para dar continuidade ao processo de desenvolvimento do 

Nordeste, seria também através do turismo. 

O II PND é produto originário do ideário nacional-desenvolvimentista. 

Originário da grande crise do final da década de 1920 e 1930, o nacional-

desenvolvimentismo é paradigma vivenciado no Brasil em três grandes fases: “o 

nacionalismo do governo Vargas; os ‘50 anos em 5’ – o plano de metas do governo 

JK; e o ‘Brasil, grande potência’ nos governos militares” (FELIPE, 2010, p. 85). 

Tornou-se o imaginário social da época, baseado na construção de um sentimento 

coletivo que visava a consolidação do país enquanto grande potência econômica 

mundial. Segundo Felipe (2010), o imaginário era embalado pelos nacionalistas, 

messiânicos populistas, esquerdas reformistas, artistas e intelectuais que 

acreditavam que a industrialização, por meio da intervenção do Estado, seria o 

caminho para o desenvolvimento pleno do país. 

Bastos (2006) afirma que a origem do nacional-desenvolvimentismo foi a crise 

econômica que abateu todo o mundo no início do século XX, que fez com que o 

governo nacional iniciasse nova política de gestão voltada para o desenvolvimento 

interno do país sem, necessariamente, depender tanto do capital externo. Bastos 

(2006) comenta a situação que o Brasil se encontrava no momento, afirmando que, 

 

de fato, em países periféricos, como o Brasil, (i) em que parcela significativa 
da infraestrutura básica fora constituída sob propriedade estrangeira; (ii) que 
eram endividados junto ao sistema financeiro internacional em crise; (iii) que 
dependiam de reservas cambiais escassas para importação de insumos 
essenciais; e (iv) que experimentavam quedas acentuadas das receitas de 
exportação, o esforço de recuperação econômica envolveu não apenas 
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nacionalização de decisões, mas também algum nacionalismo econômico, 
ou seja, a defesa de interesses nacionais contra corporações e credores 
estrangeiros,localizados ou não dentro do território nacional (op. cit., 2006, 
p. 248). 

 

Com a crise mundial, o governo brasileiro se vê totalmente dependente dos 

investimentos estrangeiros em seu território, na medida em que sua infraestrutura 

básica sob propriedade estrangeira, seu endividamento sob um sistema financeiro 

internacional turbulento e, consequentemente, sob alta dependência do mercado 

internacional e de interesse de demais países, o nacionalismo das decisões políticas 

é iniciado como política e ideário nacional.  

Imbuído no paradigma nacionalista, o governo militar representado por 

Ernesto Geisel, segue à risca o delineamento político do II PND. Segundo Lessa 

(1995, p. 24) “a ação internacional do governo Geisel pautou-se por um claro 

objetivo: perseguir os elementos necessários para a consecução do projeto de 

desenvolvimento, então esboçado nas linhas do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento [II PND]”. Essa afirmativa significa que Geisel estabeleceu, 

enquanto meta, atenção aos interesses prioritários nacionais, claros no II PND que 

eram: 

 

I – O Brasil deverá ajustar a sua estrutura econômica à situação de 
escassez de petróleo;  
II – Espera-se consolidar, até o fim da década, uma sociedade industrial 
moderna (...);  
III – A política de Energia (...);  
IV – A Política Científica e Tecnológica (...); 
V – Na área de Integração Nacional, será realizado programa que 
contará com recursos no montante de Cr$ 165 milhões. O Nordeste, 
que receberá Cr$ 100 bilhões procurará crescer a taxas superiores às do 
resto do país, para reduzir o hiato existente. Na área industrial, além da 
construção do Polo Petroquímico da Bahia, será implantado um Polo de 
fertilizantes e um complexo Metal-Mecânico e Eletro-Mecânico. Na 
agropecuária, com ênfase em sua transformação, serão executados o 
Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas e o Programa de 
Desenvolvimento da Agroindústria do Nordeste. 
VI – A ocupação produtiva da Amazônia e do Centro-Oeste receberá 
impulso (...); 
VII – A estratégia de desenvolvimento social (...); 
VIII – Na integração com a economia mundial (...) (BRASIL, II PND, 1974, 
p. 8-11, grifo nosso). 

 

Por ser o II PND a diretriz política de toda a década de 1970, 

consequentemente, a diretriz política dos governos estaduais sob a égide militar, o 

objetivo do governo era claro: pautava-se no desenvolvimento industrial-urbano, na 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
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siderurgia, no petróleo e na energia elétrica (BASTOS, 2006; II PND, 1974)35. 

Percebe-se, ainda, que a meta estabelecida para a região Nordeste, no item V, era 

condizente com as demais, na medida em que o pensado para a região pautava-se 

no desenvolvimento industrial e petroquímico. Consequentemente, o turismo para o 

NE e demais regiões do país, foi pensado como alternativa dentre as prioridades 

destacadas. O documento afirma que “o Brasil deverá conviver com eles [problemas 

econômicos e crises], procurando preservar a sua capacidade e desenvolvimento e 

explorando novos caminhos e alternativas” (BRASIL, II PND, 1974) e, dentre essas 

alternativas econômicas, estava o desenvolvimento da atividade turística36. 

As principais preocupações do II PND em relação ao setor eram voltadas ao 

disciplinamento do processo de urbanização, à preservação das belezas e 

paisagens naturais, à preservação do patrimônio histórico-cultural de cidades 

serranas e, principalmente, à preservação das litorâneas para o desenvolvimento e a 

subsistência do turismo de lazer37, todas de caráter localista/ municipalista, bem 

referenciado por DAVOUD; STRANGE (2009) em relação ao tipo de ordenamento 

territorial pautado no land use planning, não delineando metas ou ações específicas 

para utilização da atividade enquanto ferramenta de desenvolvimento regional. 

Assim, embora o II PND tenha sido o primeiro plano nacional a citar e afirmar 

a importância do turismo, particularmente os estados da Bahia e Pernambuco 

iniciaram e desenvolveram a atividade turística muito antes do enunciado no referido 

documento nacional. Porém, justifica-se a tomada do documento como marco para o 

turismo no NE, porque quando o mesmo foi lançado, interferiu diretamente nas 

ações políticas locais que promoviam o turismo, como será visto no desenvolver do 

trabalho. 

 

  

                                                           
35

 Índices de I a IV extraídos do documento apontados na nota acima.  
36

 Vale a ressalva que em todo o documento do II PND, o turismo aparece de modo pontual, não 
sistematizado e sem diretrizes para planos específicos que visassem sua execução. 
37

 Cabe ressaltar que, dentre toda a variedade de segmentos turísticos que existe hoje, no II PND 
(1974) o turismo era entendido como atividade voltada, exclusivamente, para o lazer e o ócio. 
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2.2.1.1. Cultura local e patrimônio histórico-arquitetônico como fatores 

intervenientes para o estabelecimento do turismo nos estados da Bahia e 

Pernambuco 

 

Os estados da Bahia e de Pernambuco se assemelham em relação à 

construção e ordenamento das propostas de turismo de seus territórios num ponto 

singular: sua cultura local, símbolo da construção de forte identidade sociocultural 

dos futuros cidadãos baianos e pernambucanos.  

Porém, como ainda será visto, diferentemente de Pernambuco, o qual sua 

construção identitária a partir do imaginário social de seu território, fora construída, 

mormente, em expressões culturais sob a forma de manifestações e eventos 

socioculturais, como o folclore, arquitetura e conteúdo histórico, na Bahia, o foco de 

seu imaginário territorial se desenvolveu a partir do próprio baiano e de sua forma de 

ser e viver. Foi construído determinado imaginário social de que o povo baiano seria 

diferenciado dos demais brasileiros, devido específica vinculação de seus aspectos 

históricos, geográficos e de mestiçagem social, que lhe proporcionaram tal 

singularidade. De acordo com Pinho (1998), esse sentimento diferenciado pelo povo 

baiano, definido como baianidade, pode ser entendido a partir da seguinte definição: 

 

Ideia de Bahia, entendo: (a) o "sentimento" de diferença que baianos têm 
em relação ao resto do país e do mundo; (b) que este "sentimento" é 
constituído a partir de narrativas específicas; (c) que estas narrativas 
condensam conteúdos particulares; (d) que estes conteúdos são 
ideológicos, no sentido interpretativista; (e) que esta ideologia é tanto a 
base para a construção de um consenso político com vistas à dominação, 
como a base para a reprodução de uma multiplicidade de bens simbólicos, 
negociados no mercado internacional de cultura (PINHO, 1998, p. 03) 

 

Pinho (1998) afirma que a origem da construção do imaginário social de 

baianidade, assim como é definida, surge na literatura popular baiana ainda na 

primeira metade do século XX. As obras literárias de Jorge Amado e demais 

tornaram roteiros turísticos muito antes da atividade ser exercida institucionalmente 

no território do referido estado. Ou seja, o realce dado aos traços geográficos e 

históricos da Bahia, em alinhamento com a descrição da gente baiana constituiu, 

além do início da construção do imaginário de baianidade, o fomento do turismo na 

Bahia. Segundo Pinho (op. cit.) e Guerreiro (2005), a gama de livros que retratavam 

tais peculiaridades do território e gente baianos, por Pinho (1998) denominado como 
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os primeiros “guias de baianidade”, levou os leitores ao anseio de conhecerem a 

Bahia, o que foi passo fundamental para o início do turismo no referido território.  

Percebendo essa tendência, o poder público se apropriou do discurso da 

baianidade, construído pela literatura local e o explorou, como mecanismo de venda 

do território baiano na institucionalização da atividade, tanto na década de 1930, 

pelo governo municipal de Salvador, quanto na década de 1950, pelo governo 

estadual de Régis Pacheco (1951-1955), embora ainda de caráter bastante 

amadorístico (QUEIROZ, 2008). Pinho (1998) afirma a essência dos caracteres do 

povo baiano, utilizados para a venda turística de seu território, era baseada a partir 

de uma literatura que continha 

 

uma estrutura em si muito semelhante, colocam lado a lado personagens, 
festas folclóricas, um pouco de história, riquezas naturais e culturais e 
reflexões para-antropológicas sobre o caráter das relações raciais. (...) Este 
tipo de literatura constitui um gênero muito importante neste processo de 
suplementariedade (...) e demonstração dessa "verdade interior" da Bahia 
[sob a forma de] "exotismo" com mercadoria (PINHO, 1998, p. 4-5). 

  

O imaginário social da baianidade fora internalizado pela política baiana, 

tornando-se jargão político em discursos de cunho fortemente tradicionalistas, 

coronelistas e essencialistas38, responsáveis pela estereotipização dos valores e 

características atribuídas aos atores sociais locais do povo baiano (LIMA, 2008). Tal 

contexto de referência faz lembrar Gullestrup (2009) ao afirmar que a postura 

política é iniciada, antes de tudo, a partir da afirmação de determinada conduta 

social e cultural, o que se faz tornar impossível a dissociação da representação de 

atitudes políticas, para com o seu território, daquilo que é popular. 

Assim sendo, o discurso da baianidade fora fortemente vinculado à introdução 

do turismo no estado da Bahia, como consequência da posse do discurso 

essencialista na política baiana. Apostou-se nas características culturais do povo 

baiano, a partir da representatividade de alguns artistas e intelectuais, como Dorival 

Caymmi e Jorge Amado, o que permite afirmar que o turismo no estado da Bahia 

não teve suas origens com o poder público. A cultura popular baiana fora 

responsável pela vanguarda da Bahia na introdução da atividade de modo 

institucionalizado no Brasil, o que se remete à Fürst (2009) ao defender que as 

                                                           
38

Essencialismo é definido, segundo Raymond (1969), como atributos sociais comuns que podem ser 
encontrados nos membros de determinado grupo.  
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características diferenciadas das sociedades levam tempos distintos de 

ordenamento territorial, fazendo com que as ações de OT sejam pautadas nos 

diferentes tempos das experiências sociais locais. 

A partir de sua origem no social, o turismo na Bahia inicia seu processo de 

institucionalização com ações públicas empreitadas ao longo das décadas de 1950 e 

1960. No governo de Régis Pacheco (1951-1955), as principais contribuições dadas 

foram a transformação da antiga Secção de Turismo da Diretoria, do Arquivo e 

Divulgação da Prefeitura Municipal de Salvador (década de 1930), em Diretoria 

Municipal de Turismo (DMT) no ano 1953, com ações mais voltadas ao apoio à 

eventos mais representativos de Salvador, bem como a formulação do primeiro 

Plano Diretor de Turismo de Salvador (1955), elaborado e doado por uma empresa 

de propaganda local, cujo objetivo era estimular o poder público para o 

desenvolvimento do setor no estado (SETUR-BA, 2012). 

Já no governo de Balbino de Carvalho Filho (1955-1959), o turismo fora 

pensado a partir do viés do planejamento, visando maiores investimentos para sua 

consolidação, durante a formulação do Plano de Desenvolvimento da Bahia 

(PLANDEB) (GOTTSCHALL, 2001). Influenciados pelo ideário desenvolvimentista 

do período de JK, através do Plano de Metas, o PLANDEB segue tendência da 

época, propondo para os governos sucessores um plano sistematizado de 

desenvolvimento da Bahia, que até então tinha sua economia estagnada e pautada 

unicamente na exportação de produtos agrícolas, especialmente o cacau. 

O documento se tornara referência de planejamento à época devido a visão 

desenvolvimentista e esquerdista de Rômulo Barreto de Almeida e foi finalizado no 

governo sucessor de Juracy Magalhães (1959-1963), que o teve enquanto secretario 

de planejamento. A efetivação do PLANDEB enfrentou resistência da classe política 

do estado, que era “bastante atrasada à época, e ao predomínio de uma velha 

oligarquia que via no planejamento uma séria ameaça de limitação da sua 

autoridade e poder”. (SPINOLA, 2009, p. 17) Porém, mesmo antes da finalização do 

referido plano, o governo de Juracy Magalhães incorporara o turismo no Programa 

de Recuperação Econômica da Bahia, visionando a atividade como possível 

promotora de desenvolvimento econômico ao estado, fragilizado economicamente. 

O governo de Juracy Magalhães foi importante para o turismo baiano, por ter 

contemplado as primeiras ações de planejamento sistemático para o setor. Também 

foi ponto de partida e de apoio político para Antônio Carlos Magalhães (ACM) que, 
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em dois governos posteriores a este período, rompe definitivamente com antigas 

oligarquias agrárias, e inicia modelo de modernização conservadora, respaldado no 

apoio dos militares.  

No governo de Lomanto Júnior (1963-1967), importantes ações merecem 

destaque, como o asfaltamento da rodovia BR-116, conhecida como Rio-Bahia em 

1963, que se tornara principal via de acessibilidade turística no estado, além da 

criação da Empresa de Turismo da Bahia (BAHIATURSA) em 1968, como uma das 

ações típicas do governo militar, que foi a institucionalização da atividade, nos 

governos estaduais do Nordeste, sob a forma de empresas públicas de promoção da 

atividade. A BAHIATURSA também foi responsável pela formulação das políticas 

setoriais e pela descentralização da atividade, até então restrita ao âmbito de 

Salvador (SPINOLA, 2000). Ocorreu a elaboração do Plano de Turismo do 

Recôncavo Baiano, marco para planejamento e ordenamento territorial da atividade 

no estado voltada a Salvador e entorno, e incentivo fiscal para a construção de 

grandes hotéis no ano de 1970, com o governo de Luiz Viana Filho (1967-1971) 

(Figura 1) e essas ações são aqui compreendidas como a primeira etapa do turismo 

baiano, que iniciaram-se na década de 1950, com sua institucionalização, até o ano 

de 1971. 

A segunda etapa do turismo no estado da Bahia inicia-se com o primeiro 

governo de ACM, datado de 1971 a 1975, que se tornou período core para a política 

do estado baiano, tendo em vista que, segundo Reis (2010), é quando ocorre 

ruptura definitiva com antiga elite oligárquica baiana, representada por políticos 

relativos a José Joaquim Seabra. A prática política substituta tinha perfil autoritário, 

baseada no imaginário do nacional-desenvolvimentismo e no discurso essencialista 

baiano, que acarretou a “construção de um ideário político baseado na 

modernização conservadora com a participação das camadas médias baianas, não 

afetando os interesses tradicionais locais, em especial à elite soteropolitana e do 

recôncavo baiano” (REIS, 2010, p. 14, 43). 

O processo de rompimento com antigas oligarquias para o modelo de gestão 

de ACM começa com Antônio Balbino de Carvalho Filho e Juracy Magalhães, que 

iniciaram os primeiros passos de modernização da Bahia, pelo viés do 

planejamento. ACM, que antes de assumir o governo baiano, já tinha sido prefeito 

do município de Salvador durante o período de governo de Luiz Viana Filho, iniciara 

na capital sua carreira no executivo, com o apoio político dos militares. Baseou-se 
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“num discurso de fim do clientelismo e combate às irregularidades administrativas, 

através de uma gestão administrativa planejada e racional, com quadro pessoal 

baseado em critério técnico-meritocrático, somado à transferências federais e maior 

capacitação de impostos” (REIS, 2010, p. 55), sendo identificado como o mentor de 

uma gestão inovadora na capital, que levara a Salvador importantes obras de 

requalificação de seus espaços urbanos. 

Assim sendo, ACM empreitou obras relevantes na capital Salvador, como 

pavimentação de vias, limpeza de áreas centrais, construção e ampliação de 

avenidas, e se efetivou enquanto prefeito de destaque, firmando-se como o político 

mais relevante do estado. No período de seu primeiro governo, já na década de 

1970, sua conduta política se assemelha a sua gestão na prefeitura de Salvador e, 

devido ao apoio cedido pela ala denominada “linha dura” militar, baseada nos 

presidentes militares Costa e Silva (quando era prefeito) e Médici (quando era 

governador pela primeira vez), ACM consegue angariar mais recursos para a Bahia, 

iniciando intenso processo de industrialização, tendo o turismo como proposta 

atrelada, bem de acordo com os moldes militares de desenvolvimento, em que via a 

industrialização como principal foco e demais atividades setoriais, como o turismo, 

alavancadas de modo secundário. É a partir desse momento em que o governo local 

ordena o território da capital baiana, e de seu entorno metropolitano, enquanto 

espaços dominantes do turismo baiano, ação essa que será constante nas demais 

RMs em estudo. 

O bom relacionamento de ACM com a política do Estado Maior favorece o 

apoio do governo Médici em sua gestão, permitindo com que o estado da Bahia 

chegasse a angariar 47% de todo o repasse fiscal federativo destinado a todo o NE 

(REIS, 2010, p. 59). Tal fator fez com que a trajetória do estado baiano mudasse de 

meramente agroexportador, para uma economia industrial nascente. 

Este cenário político permitiu com que Salvador já tivesse se consolidado 

enquanto importante destino turístico no Brasil, obtendo o seu primeiro boom 

turístico em meados ao final da década de 1970, quando termina o primeiro mandato 

de governador de ACM. Tal quadro foi possível pelo fato do governo ter tomado 

várias medidas para o crescimento econômico do estado como um todo e de ter 

ordenado do território da capital Salvador, como a modernização da infraestrutura de 

sua metrópole, o desenvolvimento do Polo Industrial de Aratu, reduções fiscais para 

atração de empresas de diversos ramos da economia, a construção da Avenida 
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Paralela e o Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, expansão da urbanização 

soteropolitana, construção da Central de Abastecimento (CEASA), construção do 

Porto de Aratu dentre outras ações (REIS, 2010, p. 59). 

No que concerne ao turismo, é no ano de 1973 que ocorre o Programa de 

Remanejamento da Orla Marítima, criado pelo Decreto Lei nº 26.666 de 04/09/1973 

dentro do I Plano Regional de Desenvolvimento do Potencial turístico e de proteção 

à ecologia da orla. Segundo Bonald (1978, p. 168), este planejamento “objetivava a 

preservação e a valorização do patrimônio paisagístico do litoral e da defesa do 

equilíbrio ecológico”, definindo uma política geral de ordenação da orla marítima, 

quanto aos seus usos, acessos e equipamentos, disciplinamento da ocupação do 

solo, previsão para criação de infraestrutura para suportar o fluxo turístico sobre a 

Região Metropolitana de Salvador e expansão das atividades típicas do setor 

turístico. Bonald ainda afirma que a Bahia na época 

 

sente, mais que os outros estados nordestinos, a importância de se planejar 
o desenvolvimento da atividade turística pois, pelo volume dos visitantes 
que afluem aos seus centros turísticos já se ressente dos efeitos negativos 
dessa atividade de massa e, mais que os outros estados sofre essas 
consequências prejudiciais ao patrimônio natural e cultural (BONALD, 1978, 
p. 169). 
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Figura 1: Linha do tempo da institucionalização do turismo no estado da Bahia 

 
Fonte: Elaborado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012. 
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Dessa forma, o texto acima exprime, já na época, a importância da 

atividade e a necessidade de ações do poder público para seu planejamento e 

ordenamento. No ano de 1974 também é desenvolvido o Projeto “Baía de 

Todos os Santos”, pela Coordenação de fomento ao Turismo, que objetivou 

identificar as potencialidades turísticas da Baía de Todos os Santos e de todo o 

litoral do Recôncavo, definindo áreas prioritárias de desenvolvimento do setor. 

Também e 1975 ocorreu a criação do “I Plano regional de desenvolvimento do 

potencial turístico de proteção à ecologia da orla marítima”, dentro do 

Programa de Remanejamento da Orla Marítima do Estado, datado do mesmo 

ano (lei Nº 3.365 de 16 de janeiro de 1975), finalizando as principais ações de 

planejamento à atividade na primeira gestão de governo estadual de ACM, 

respaldadas num forte controle do governador em todas as transações político-

econômicas desse estado. 

Assim sendo, quando o II PND é lançado para os anos de 1975 a 1979, 

a Bahia já havia seguido sua cartilha, sendo um dos estados mais beneficiados 

com o período militar e com o II PND, diferentemente de Pernambuco, como 

ainda será visto. Com sua política de descentralização das indústrias, o II PND 

estimula o segundo setor na Bahia e seu auge é o estabelecimento do Polo 

Petroquímico que Camaçari, que consolida a industrialização no referido 

estado, além de ser a Bahia o estado brasileiro que mais possuía projetos 

aprovados na SUDENE. A postura político-ideológica defendida no II PND, a 

partir do direcionamento de ações pautadas no ideário nacional-

desenvolvimentista, é seguida à risca pelo governo de ACM devido sua 

proximidade com o governo militar. Isso fez com que a Bahia lograsse maior 

êxito em relação ao desenvolvimento do turismo em seu espaço, tanto pela sua 

vanguarda pautada na sua literatura e povo, como também pela conduta 

política, principalmente a de ACM, no que concerne ao desenvolvimento do 

estado, enquanto elementos da cultura local do território baiano. 

Ou seja, o cenário político trilhado por ACM beneficiou o 

desenvolvimento do estado da BA, e o turismo fora um dos setores eleitos para 

se desenvolver. Cabe a ressalva de que essa modernização fora dada em 

consonância com a elite política baiana, principalmente a soteropolitana. O 
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caráter populista de ACM, baseado no discurso da lealdade, da moralidade, do 

compromisso social e do essencialismo baiano era confortável aos ouvidos das 

massas sociais. Com a sociedade sob controle, suas ações políticas podiam 

ser executadas de modo a manter antigos interesses políticos locais e se 

coligar com o ideário industrial-desenvolvimentista militar, aos moldes da 

“burguesia nacional-associada”. Assim, a manobra política de ACM fora 

realizada, sobretudo, a partir de duas frentes: a manutenção dos interesses da 

elite soteropolitana e de seu recôncavo, principalmente, e o desenvolvimento 

com caráter modernizador, baseado no desenvolvimentismo requerido pelos 

militares. Esse modelo de política de governo permitiu que ACM ascendesse 

vertiginosamente no cenário político baiano, fragilizando a oposição e 

consolidando a era “carlista” na política baiana que, segundo Reis (2010), pode 

ser compreendida como essa conduta referenciada, dada pelo grupo político 

ligado à figura de ACM, que iniciou o processo de modernização autoritária no 

primeiro governo estadual de ACM. 

No governo estadual seguinte, com Roberto Santos (1975-1979), 

Salvador vivencia o final da década que fora o primeiro momento de grande 

procura turística pela cidade e um investimento que mereceu destaque ao 

governo foi a construção do Centro de Convenções da Bahia, enquanto 

importante equipamento turístico, no ano de 1979 em Salvador, e a 

consolidação do marketing turístico baseado no sol, na praia e na música 

baiana, e não mais na literatura popular, como fora fortemente antes e durante 

o processo de institucionalização da atividade até a década de 1930-60 

(GUERREIRO, 2005). 

ACM sucede o governo de Roberto Santos para o período de 1979 a 

1983, dando continuidade ao seu modelo de gestão e, segundo Spínola (2000, 

p. 39) 

a Bahia participou de mais de cem eventos externos e conquistou os 
primeiros voos internacionais diretos para Milão, Roma, Madri, 
Assunção, Paris e Lisboa. Paralelamente, começou a investir mais 
intensivamente na descentralização da atividade turística através da 
eleição de municípios-chave, com potencial para competir em escala 
global com outras destinações. 
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 Como ressaltado por Spínola (2000), até o final da década de 1970 e 

início da década de 1980, várias ações foram empreendidas para o 

desenvolvimento da atividade turística. Mas, de acordo com a Figura 1, é 

perceptível a descontinuidade temporal nas ações para o setor que, segundo a 

Bahiatursa (1998), deveu-se à falta de apoio governamental além do elevado 

preço de passagens aéreas e de hospedagem. O ritmo de crescimento só fora 

retomado com a volta de ACM ao governo, no ano de 1991, quando se dá o 

lançamento do PRODETUR I – BA no mesmo ano, e com o lançamento do 

Projeto Linha Verde no ano de 1993 (CRUZ, 2000, p. 107). 

Nesse momento, o estado sai da segunda etapa do turismo baiano e 

inicia a terceira fase do setor em seu território, a partir das ações direcionadas 

pelo referido programa nacional. Com isso, no estado da Bahia foram 

finalizadas ações direcionadas ao turismo consolidadas, majoritariamente, 

pelas prerrogativas do povo e política local. 

Sem dúvidas, a interferência da política do Estado-Maior se fizeram 

presentes nas ações locais, principalmente no período de ACM em que 

desenvolveu o estado e o turismo pautado no apoio do governo militar, o que 

ocasionou uma confluência nas ações políticas de ACM com as requeridas 

pelo II PND. Essa junção dos interesses locais com o nacional fez com que a 

Bahia se consolidasse enquanto grande polo turístico no país e foi avante com 

sua proposta de desenvolvimento do setor ainda com as ações do 

PRODETUR. Essa lógica que logrou êxito entre o governo local e a política 

defendida no II PND não foi, via de regra, em todos os estados, como, por 

exemplo, em Pernambuco, que começou o turismo em seu território de modo 

similar ao baiano, valorizando sua cultura local, porém quando o período 

ditatorial nacional foi iniciado, desenvolve-se à revelia das aspirações políticas 

do Estado Maior.  

O turismo em Pernambuco tem o seu pontapé na década de 1960 com o 

governo de Nilo de Sousa Coelho, que iniciou a atividade no estado seguindo a 

tendência do momento, a partir da criação de secretarias de turismo em seus 

governos estaduais e municipais. Político, de origem tradicional oligárquica e 

Industrial e advinda do sertão pernambucano, assim como a maioria dos 
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demais políticos de PE, Nilo de Sousa Coelho torna-se personalidade 

contraditória para o estudo do turismo, na medida em que seu governo e figura 

são caracterizados por ações intensamente voltadas para o desenvolvimento 

agrário do interior do estado, a exemplo de estudos e projetos de irrigação para 

o sertão. Contudo, é interessante salientar que, nesse período, o 

desenvolvimento da atividade turística teve peculiar importância devido a 

liberdade política dada pelo então governador, para uma organização 

institucional do setor, que se tornou exemplo à época. 

O governo de Nilo de Sousa Coelho propôs a criação da Empresa 

Pernambucana de Turismo (EMPETUR) anos antes, e do Conselho de Turismo 

de Pernambuco (CONTUR) pela Lei nº 6.030, de 03/11/67 (HOLANDA, 2003), 

datados do ano de 1967. E já no ano de 1968 dá-se inicio o funcionamento da 

EMPETUR (Figura 2). 

O ano de 1969 transformou a antiga Secretaria Estadual de Indústria e 

Comércio em Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, com a finalidade de 

comportar o setor de planejamento turístico para o estado e, completando o 

quadro de institucionalização da atividade, no ano de 1970 foi dada a criação 

da Empresa Metropolitana de Turismo (EMETUR). Esse contexto de 

aparelhamento legal e institucional da atividade para o estado de Pernambuco 

foi propicio para o empreendimento de um ideário turístico diferenciado para o 

local. 
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Figura 2: Linha do tempo da institucionalização do turismo no estado de Pernambuco 

 

 
Fonte: Elaborado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012.
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Os primeiros momentos de funcionamento da empresa visaram estudos sobre 

as potencialidades turísticas do estado, não focando apenas no tipo de turismo 

voltado para a proposta do “sol e mar”, mas a partir de uma conduta político-cultural 

que visou, principalmente, a valorização dos espaços do interior pernambucano, 

bem como a cultura e patrimônio histórico-arquitetônico, elemento definidor para que 

hoje, por exemplo, o estado de Pernambuco tenha desenvolvido mais práticas 

turísticas voltadas ao interior de seu território. Sem dúvidas, a origem sertaneja do 

então governador influenciou a interiorização da atividade, assim como a valorização 

de sua cultura local, como condição sine qua non para relativa liberdade que os 

idealizadores do turismo tinham no momento no que concerne às suas ideias sobre 

a atividade para a época. Segundo Bonald, 

 

o fato de já termos colocado Olinda e Boa Viagem, Caruaru e Nova 
Jerusalém, o nosso folclore/artesanato no mapa das atrações brasileiras – 
indica, enfim, que o produto Pernambuco começa a ter condições reais de 
presença no mercado. (...) Deu-se, é verdade, a devida importância ao mar 
e às igrejas, mas também se partiu pioneiramente – pioneiramente em todo 
o Brasil litorâneo – para a interiorização do turismo (op. cit., 1978, p. 08-09). 

 

A perspectiva de consolidação de um turismo diferenciado, que se 

apropriasse da cultura pernambucana e de todo o seu território, foi vertente fértil de 

pensamento para liderança do planejamento do turismo deste governo, 

personificada na representação da EMPETUR através de Olímpio Bonald e 

Francisco Bandeira de Melo. A atividade idealizada no momento refletia tendência 

voltada à cultura do povo, interiorização, tradições pernambucanas e ao seu 

patrimônio arquitetônico e histórico, peculiar ao processo de colonização e de 

formação do território brasileiro, devido influência holandesa. Vicente (2009), no 

intuito de resgate da institucionalização do turismo em PE, a partir de entrevistas 

com antigo membro da equipe da EMPETUR, afirma que: 

 

tanto a EMPETUR quanto a EMETUR utilizaram o discurso de valorização, 
difusão da cultura popular pernambucana e diferencial turístico; 
desenvolveram diversas ações de promoção às artes populares do Estado, 
e foram responsáveis até a metade da década de 1970, também pelas 
políticas de Cultura Estaduais. Integraram o quadro funcional desses órgãos 
intelectuais e estudiosos das artes culturais, sendo mais um indício dessa 
integração política [...] (VICENTE, 2009 p. 43). 
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Embora também se apropriando do turismo “sol e mar”, característico da 

região NE brasileira, desde sua origem, como indica Vicente (2009, p. 35), é 

integrado à proposta de planejamento e ordenamento do turismo pernambucano a 

difusão cultural de interiorização, tendo em vista que uma das principais 

características territoriais do estado é sua forte valorização da cultura popular. 

Essa opção de desenvolvimento do turismo não apenas pelo viés “sol e mar” 

foi elemento ímpar para o imaginário de Pernambuco construído ao longo do tempo. 

É importante citar que, diferentemente do Rio Grande do Norte e Ceará, onde o 

turismo tipo “sol e mar” é característica lembrada em primeira instância, quando se 

refere ao imaginário social construído sobre o turismo destes estados, Pernambuco 

consolidou um imaginário social diferenciado, na medida em que outros elementos 

são agregados à sua imagem, como, por exemplo: a cultura popular, (representada 

com danças, costumes tradicionais e folclore), o carnaval (como evento de 

valorização cultural local), a sua pujança histórica e econômica para o Nordeste e o 

Pernambuco do turismo “sol e mar”, embora a estreita zona litorânea pertinente ao 

seu território. 

Várias ações foram feitas no intuito de se propagar o turismo pela cultura, 

como a elaboração do Calendário Turístico de Pernambuco (1969-70), que 

objetivava elencar eventos relacionados à EMPETUR (VICENTE, 2009), criação do 

Pátio de São Pedro para realização de eventos populares e demais estudos 

relacionados, como zoneamento de áreas de interesse turístico. A organização e 

visão de turismo dados pela EMPETUR tornaram-se referência na época. Segundo 

Bonald (1978, p. 09), a busca por qualificação e por estudos na área do turismo 

fizeram com que as ações da equipe de Nilo de Sousa Coelho deixassem de ser 

predominantemente “intuitivas”, para tornarem-se referência no planejamento e 

organização do turismo no final da década de 1960 e início da de 1970 no Brasil. 

No entanto, após Nilo de Sousa Coelho, o governo de Eraldo Gueiros Leite, 

datado de 15 de março de 1971 a 15 de março de 1975, não reconhecia a 

importância da atividade tal como seu antecessor, e cogitou, inclusive, em extinguir 

a EMPETUR por entender que a atividade onerava os cofres do estado (HOLANDA, 

2003). A partir de então, houve forte descontinuidade nas ações publicas no que diz 

respeito ao turismo. Segundo Holanda (2003, p. 132) “observou-se um conflito entre 

a dimensão técnica e a dimensão política. As divergências políticas interferiram na 

descontinuidade das ações no setor”. 
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Apesar dos sucessores de Eraldo Leite39 terem apoiado a atividade como 

estratégia política, as ações vinculadas ao setor tornaram-se pontuais, tendo em 

vista, principalmente, que as metas do então governo militar, sob a égide do PND, 

priorizavam outros setores da economia, como já discutido.  

Adicionado ao conflito entre a dimensão técnica e política, citada por Holanda 

(2003), é sabido que outros elementos justificam a descontinuidade das ações de 

planejamento e do ordenamento territorial do turismo em Pernambuco, tanto em sua 

zona litorânea, quanto em seu interior. As manifestações culturais populares 

passaram a serem vistas sob a reserva do olhar do governo militar ditatorial. 

Segundo Bonald (1978), desde o Manifesto Regionalista – momento fundamental 

para a consolidação e valorização da cultura popular no estado de Pernambuco, 

encabeçado em 1925 por Gilberto Freyre – às teses regionalistas, o culto às 

tradições e aos costumes populares foram influenciadores na forma de se fazer o 

turismo em Pernambuco. Essa vinculação entre cultura popular, suas 

representações e manifestações em ambientes públicos foram mal vistas sob a 

óptica do governo militar, pois tal governo compreendeu que a atividade turística 

propiciava espaços possivelmente voltados à subversão, que poderiam ocorrer 

através de eventos com a aglutinação social, as reflexões e debates sociais. O 

receio do Estado-Nação se justificava pelo fato de que Pernambuco contava com um 

histórico de grandes lutas sociais, como por exemplo: foi o pioneiro nas Ligas 

Camponesas (grande movimento social entre a década de 1950-60), que foram 

totalmente neutralizadas com o início da ditadura no país. 

 Ou seja, espaços populares, de aglutinação social e de liberdade de 

expressão da cultura popular foram sufocados para não serem possíveis 

propiciadores de debates a respeito da sociedade, suas condições de vida, de 

trabalho e de expressão, devido grande efervescência social, política e ideológica, 

recém vivenciados devido o período das Ligas. 

Outro elemento que deve ser levado em consideração à relativa liberdade das 

ações em prol do turismo até o final do governo de Nilo de Sousa Coelho (até 1971) 

deveu-se ao fato de que, embora estivesse vivenciando o último ano do primeiro 

mandato da ditadura, o governo do primeiro presidente militar, Marechal Castello 

Branco (1964-67), tinha cunho mais liberal e menos teor nacionalista. Tal fato fez 

                                                           
39

 Desde o final do período de Nilo de Sousa Coelho até o governo de Moura Cavalcanti (1975-79). 
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com que durante sua liderança, as manifestações culturais se reproduzissem de 

modo não “ameaçador” à pátria e nem ao sistema em voga na época. Essa 

realidade muda com o início do mandato do General Emílio Garrastazu Médici, 

datado de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974, em que se inicia o período 

mais radical da ditadura e tal momento tem reflexos, principalmente, em 

Pernambuco pelo fato do estado, segundo Zaidan (2005) ter sido “um dos polos 

regionais de maior agitação política e social do país”. 

Assim sendo, percebe-se que como representante da política de 

desenvolvimento requerida pelo governo militar, o II PND por ser o primeiro 

documento oficial, de âmbito nacional, que indica o turismo enquanto estratégia de 

desenvolvimento regional torna-se divisor de águas para a gestão do turismo nos 

estados federados, e seus reflexos se configuraram de modos diferenciados em 

cada um destes. Na medida em que o turismo na Bahia é alavancado e tem seu 

primeiro boom no período de regência do II PND, o turismo em Pernambuco passou 

por grande retrocesso, devido suas ações serem fortemente vinculadas à 

valorização de espaços sociais e culturais. 

Apoiando o seu desenvolvimento ou não, o II PND interferiu diretamente 

sobre o turismo. O estado de Pernambuco teve saltos qualitativos no planejamento e 

difusão social do setor antes do documento, porém inicia retrocesso quando o II 

PND é lançado e também após o período de sua regência (1975-1979), como 

consequência do período de estagnação. 

Este quadro de referência remete à discussão da necessidade do 

ordenamento territorial se adequar às necessidades e peculiaridades do território 

para onde é pensado, principalmente em relação ao setor turístico, devido sua 

faceta territorial ser elemento basilar para sua existência. Como visto, grande 

característica do OT no modelo do land use planning, era sua natureza rígida, não 

flexiva e não construída no seio social (ALBRECHTS, 2004), e tal modelo foi o 

adotado pela gestão territorial dos militares no período ditatorial. A necessidade de 

se discutir e ouvir o que de social e subjetivo, como elemento importante para a 

identificação das culturas de territórios (DAVOUD; STRANGE, 2009), típico do OT 

na perspectiva do spatial planning, foi cultura de gestão do turismo pernambucano 

desde o seu início, o que lhe trouxe peculiar característica. 

Contudo, devido o novo momento à época, as relações sociais e a autonomia 

do povo foram arbitrariamente tuteladas durante a ditadura, fazendo com que a 
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gestão local do turismo, que desde então se utilizara das condições sociais e 

territoriais de seu estado, também fossem tuteladas, iniciando, então a década de 

1980 sem grandes projetos para a qualificação do setor turístico, como o mega-

projeto Parque das Dunas-Via Costeira, no RN, idealizado no final da década de 

1970 e executado durante inicio da década de 1980, e o PRODETURIS no Ceará, 

como será visto.  

Embora a atividade tenha tido significativo crescimento no final desta última 

década em Pernambuco, os motivos que o levaram a este dinamismo não foram, 

necessariamente, frutos de estratégias de planejamento territorial da atividade, como 

a partir de mega-projetos. O que dinamizou a atividade no final da década de 1980 

foi a tendência regional que levou grande ampliação no número de hotéis no 

Nordeste no final desta década, como afirma Saab (1999), bem como número de 

vôos para a região. 

    

Deve ser destacado (...) significativa evolução na participação do PIB 
turístico a partir da década de 1980, quando se observou um crescimento 
expressivo do turismo interno, decorrente, dentre outros aspectos, do 
próprio aumento da oferta hoteleira nacional (SAAB, 1999, p. 287). 

     

 Dessa forma, o turismo no estado pernambucano foi diretamente prejudicado 

pelo modelo ditatorial que ofuscava manifestações de cunho cultural no Brasil como 

um todo e, apenas após o fim do regime, a atividade ganha novos ares de 

modernidade e de mudanças no referido estado. O governo de Carlos Wilson 

Campos que, embora tenha passado apenas 11 meses no poder, foi de fundamental 

importância para o turismo em PE, na medida em que sua gestão idealizou o mega-

projeto Costa Dourada, em conjunto com o estado de Alagoas, e para a efetivação 

deste programa, “foi criado o PRODETUR-NE, extensivo a todos os estados 

integrantes da área de abrangência da SUDENE, um de seus organismos gestores” 

(CRUZ, 2000, p. 1000), que fez o turismo pernambucano retomar seu processo de 

planejamento e institucionalização efetivada em grandes ações próprias. 
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2.2.1.2. Estagnação econômico/industrial e mudança de cenário político 

como fatores intervenientes para o estabelecimento do turismo no Rio Grande 

do Norte e no Ceará 

 

Foi visto que nos estados da Bahia e de Pernambuco, a cultura e política 

locais formaram os principais elementos norteadores do desenvolvimento do turismo 

em seus espaços, em virtude de seus contextos socioespaciais singulares, reflexos 

de seus específicos processos de formação territoriais, atrelados à colonização do 

país através do NE. Contudo, estes estados não deixaram de desenvolver o 

segmento “sol e mar”, que se tornou estereótipo comum ao fomento de políticas de 

desenvolvimento regional, através do turismo no NE. 

O “sol e mar” é o único segmento turístico que dá a característica 

regionalizada do turismo promovido e articulado na região. Assim, embora dentro de 

um contexto regional, imbuído nas particularidades locais dos estados aqui tomados 

para estudo, o turismo no NE se une, e toma seu corpo regional, através do recorte 

geográfico de seu litoral, elemento este que permite a união da discussão do NE 

pelo setor turístico. Ou seja, da mesma forma em que as particularidades locais, a 

partir de suas opções políticas locais, compuseram a construção do turismo na 

região, vários também foram e são os elementos comuns do turismo desses 

estados, como suas praias com características cênicas, seu clima tropical etc. 

No entanto, diferentemente de PE e da BA, esse segmento (o “sol e mar”) foi 

supervalorizado nas RMs de Fortaleza e Natal que, a princípio, não incluíram 

elementos de seu patrimônio histórico, opção política local que definiu com que o 

ordenamento territorial dado setor nessas duas regiões metropolitanas fosse mais 

concentrado em sua zona litorânea e/ou desenvolvido por e a partir de ações que 

proporcionassem diretamente subsídios a esse único segmento. 

Deste modo, diferentemente do estado do Ceará, em que o governo rompe 

com antigas oligarquias e leva ao poder novas personalidades sem tradições 

políticas, como ainda será visto, o estado do Rio Grande do Norte envereda por 

outro caminho no que concerne às suas políticas locais. Antigos personagens com 

novas roupagens continuaram no cenário político, fazendo com que a introdução e 

consolidação do turismo tenham sido estabelecidas de modo intrínseco a antigas 

condições políticas. 
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Como o visto, o paradigma do nacional-desenvolvimentismo era imaginário 

social da época do governo militar, e a ideia de modernização e desenvolvimento do 

país estava atrelada diretamente à industrialização, conforme II PND. Contudo, 

como bem afirma Felipe (2010, p. 88) “os defuntos estavam todos vivos e, por meio 

do “Estado de compromisso”, seus interesses econômicos agroexportadores [das 

oligarquias agrárias nordestinas] permaneciam intocáveis e os seus interesses 

político-oligárquicos continuam a reproduzir-se por meio do domínio das instituições 

do Estado”. Assim sendo, enquanto o CE tem a particularidade de ascensão de novo 

paradigma político, com novos personagens públicos, no Rio Grande do Norte, 

ocorre a continuidade da postura política, conservadora e oligárquica, originária de 

um nordeste agrário e estagnado, como aludido na primeira parte desta seção. 

Embora sabido que o desenvolvimento industrial seria contra aos interesses 

agroexportadores das oligarquias agrárias, os seus representantes se apropriam do 

imaginário do nacional-desenvolvimentismo, coadunado ao discurso populista como 

estratégia política de manutenção no poder, e este posicionamento se configurava 

grande contradição no que concerne à postura oligárquica por estes construída. 

Nesse contexto que o turismo adentra no território norte-rio-grandense, como 

apropriação do discurso político contraditório de modernidade das oligarquias, 

através do governador Aluísio Alves, à moda de como fora ACM na Bahia. Segundo 

Felipe (2010), a campanha política da década de 1960 foi pautada na disseminação 

da convicção de se vivenciar momento de preparação para um país melhor e, sem 

ser nacionalista, Aluísio Alves apodera-se do discurso juntamente com seu caráter 

populista e consegue externar certo teor de conduta revolucionária. Essa receita o 

leva ao poder no ano de 1961 e, nas palavras de Gomes; Silva, (2000) e Gomes; 

Silva; Silva (2002), este governo foi momento importante para o turismo na medida 

em que é inaugurado o primeiro grande hotel da cidade no ano de 1965, o Hotel 

Reis Magos, com parceria do governo federal, do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e governo estadual. 

Não somente por essa ação que o destaque merece ser endereçado ao 

governo. Pode-se compreender que Aluísio Alves iniciou a atividade turística por 

também ter estabelecido uma política de ordenamento de infraestrutura na capital, 

de acordo com diretrizes políticas advindas do nacional-desenvolvimentismo, 

baseadas no incremento dos transportes e das telecomunicações, que deixaram de 

ser foco no período ditatorial em detrimento dos investimentos no setor industrial 
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produtivo (CAVALCANTE, 1993). Contudo, afirma Felipe (2010) que o discurso de 

modernidade só é transformado em prática no Rio Grande do Norte quando os 

beneficiados no processo eram os integrantes do pacto oligárquico e conservador, o 

qual se configurava base de sustentação do então governo. 

Nessa medida, o discurso político (modernizador – emancipador) e a prática 

política forjam aliança e o turismo no RN privilegia as elites locais, a partir de uma 

opção política, afinada ao nascente governo militar, baseada no termo “burguesia 

nacional-associada”, que une modernização conservadora e excludente, 

aprofundando a concentração de renda e mantendo inalterada a estrutura fundiária e 

de poder de elites locais (FELIPE, 2010). Isso significa dizer que, por compartilhar 

dessa conduta política, Aluísio Alves consegue manter-se no poder mesmo após 

Golpe Militar de 1964, e reafirma seu papel enquanto principal oligarca do estado do 

Rio Grande do Norte.  

Outro fator que também induziu o desenvolvimento da atividade turística no 

estado do RN foi reflexo de uma cultura de modernidade, advinda com os 

estadunidenses no período de instância de sua base militar em Natal, na II Guerra 

Mundial. Desde o referido período, era comum à sociedade norte-rio-grandense o 

convívio com “os outros” e tal fator ajudou, por consequência, a centralidade da 

atividade turística na capital Natal e em sua região metropolitana. Assim sendo, no 

ano de 1969, Natal reafirmou sua afinidade com o turismo e foi sede do II Congresso 

Brasileiro de Turismo, com o então sucessor de Aluísio Alves, Walfredo Dantas 

Gurgel, que governou de 31 de janeiro de 1966 à 15 de março de 1971, de acordo 

com aspiração política de Aluísio Alves por ter sido, inclusive, seu vice-governador. 

O governo de José Cortez Pereira de Araújo, datado de 15 de março de 1971 

à 15 de março de 1975, também se concretiza importante momento para a 

consolidação do turismo no estado do RN. Também de origem familiar agrário-

oligárquica oriunda do interior, José Cortez foi escolhido governador pelo então 

presidente militar Emílio Garrastazu Médici. No ano de 1971, seu governo foi 

responsável pela criação da Empresa de Promoção e Desenvolvimento do Turismo 

do RN (EMPROTURN) que, pela primeira vez, realizou, no ano de 1972, estudo 

sobre levantamento das potencialidades turísticas, encomendada ao Consórcio 

Internacional Studia. Também criou no ano de 1973 o Projeto Educacional de 

Turismo (PROJETUR) e, em 1975, cria o Bosque dos Namorados, posteriormente 

inserido no Parque das Dunas, que até hoje se caracteriza importante área de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1966
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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preservação da Mata Atlântica no território urbano de Natal (datação pode ser vista 

na Figura 3). 

Percebe-se que a partir deste último governador, iniciam-se ações específicas 

que irão subsidiar o futuro ordenamento territorial do turismo no estado e a meta de 

consolidar o RN em polo turístico do Nordeste é iniciada. Colaborando com a 

discussão, Gomes; Silva  (2000) também afirmam que é neste momento que tanto 

os governos municipais como os estaduais começaram a dar prioridades a projetos 

urbanísticos que viabilizassem a atividade turística no território norte-rio-grandense. 

Porém, foi a partir do governo de Tarcísio Maia, em que a política herdada de 

oligarcas anteriores pôde ser posta em prática. O ideário militar de desenvolvimento 

à “burguesia nacional-associada”, pelo viés de uma modernização conservadora 

através do turismo, privilegiou diretamente as elites locais. No ano de 1977 foi 

iniciado importante etapa para o turismo no estado: a idealização da primeira política 

de mega-projetos para o desenvolvimento do turismo no Nordeste, que foi o projeto 

Parque das Dunas – Via Costeira (CRUZ, 2000). 

O estado do RN se diferencia dentre os demais do NE, no que concerne à 

atividade turística, por ser sabido que, naquele momento, o ideário militar de 

desenvolvimento do Brasil seria através da consolidação do setor industrial no país, 

como visto no segundo II PND. Entretanto, o RN não chegou a consolidar 

plenamente seu parque industrial, como ocorrido nos estados do Ceará, 

Pernambuco e Bahia (ver REZENDE, 1982), o que fez com que o turismo no Rio 

Grande do Norte fosse saída ao cenário econômico estadual, tendo em vista seu 

precário conjunto industrial. 

Sendo assim, a atividade se consolidou no RN, já na década de 1970, como 

saída ao fraco desenvolvimento de seu parque industrial, diferentemente da Bahia, 

por exemplo, onde o turismo tornou-se atividade alternativa ao forte 

desenvolvimento industrial do estado, enquanto perspectiva de crescimento e 

consolidação de sua economia. 
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Figura 3: Linha do tempo da institucionalização do turismo no estado do Rio Grande do Norte 

 

 
Fonte: Elaborado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012. 
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O turismo se fortaleceu, também, pelo fato dos governos estaduais 

anteriores terem construído infraestrutura mínima capaz de viabilizar a 

atividade no território norte-rio-grandense, assim como citado. Todavia, sem 

perder de vista o ideário militar de desenvolvimento pautado na “burguesia 

nacional-associada”, a elaboração do mega-projeto Parque das Dunas – Via 

Costeira voltou-se para o beneficiamento da elite local, a partir de incentivos 

financeiros para concessão de terrenos em locais privilegiados da cidade de 

Natal, região metropolitana e em demais localidades no interior do estado, a 

partir do compromisso com a construção de rede hoteleira que comportasse e 

ajudasse a desenvolver e propagar o turismo no estado. Como exemplo, o 

governo induz a implantação da rede de hotéis “Rio Norte Hotelaria” 

(PEREIRA, 2009), através de incentivos financeiros para concessão de 

terrenos tanto em Natal, quanto em demais localidades privilegiadas do estado. 

Cita-se alguns desses hotéis: o Hotel Olho D’Água do Milho, em Caraúbas; o 

Hotel Serrano, em Martins40; do Hotel de Alexandria e Dunas Praia Hotel, em 

Tibau, todos a oeste do estado. 

Dessa forma, o mega-projeto Parque das Dunas – Via Costeira 

privilegiou a elite, e esse fato é reflexo de uma das principais características da 

política de mega-projetos, que foi o patrocínio do governo local como 

idealizador e financiador majoritário. O governo de Tarcísio Maia revelou-se de 

grande autoritarismo quanto ao estabelecimento do mega-projeto citado, na 

medida em que descredenciou qualquer tipo de intervenção do poder público 

municipal no que concerne a regulamentação do uso do solo e demais 

competências de âmbito municipal no que diz ao seu próprio território (CRUZ, 

2000, p. 83), por ter sido o turismo tomado como o grande filão de 

desenvolvimento por este governo. 

As práticas autoritárias provindas do discurso tradicionalista agrário-

político se fixaram na capital, e fizeram do turismo no RN mecanismo para sua 

reprodução no poder. Apropriaram-se de um discurso pautado no 

nacionalismo, na desconstrução de antigas estruturas sociais e políticas que 

emperravam o desenvolvimento, e voltado para o futuro e para o 

                                                           
40

Hotel Serrano em Martins-RN, datado de 1979. 
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desenvolvimento do estado pelo viés de uma nova atividade atada à ideia de 

modernidade. Assim sendo, Werlen (2000) é lembrado quando afirma que as 

sociedades tradicionais regionalistas “renovam” seu discurso pautando-se na 

modernidade, mesclando tradições do passado, presente e futuro, aliadas a 

laços familiares e de dependência na performance pública. 

A “inserção no futuro” dada no RN, através de seus representantes 

políticos, foi concebida sob o teor tradicionalista que garantiria a segurança de 

sua reprodução no poder. O turismo, além de ter sido o filão para que o RN 

consolidasse sua economia, embora que fosse por um único viés econômico, 

também se tornou filão da reprodução do poder das elites locais, através do 

discurso da modernidade. 

A meta de governo de Tarcísio Maia teve continuidade com seu 

sucessor, o primo Lavoisier Maia Sobrinho, que governou de 15 de março de 

1979 a 15 de março de 1983, garantido a continuidade das obras do mega-

projeto Parque das Dunas – Via Costeira. Em 1980, Lavoisier reabriu pós-

reforma o aeroporto internacional Augusto Severo, localizado no município 

metropolitano de Parnamirim, e durante toda a sua gestão, paulatinamente 

foram sendo inaugurados hotéis na Via Costeira, o que proporcionou o primeiro 

boom da atividade no ano de 1985, já com o então governador José Agripino 

Maia (1983-86), filho de Tarcísio Maia e primo de Lavoisier Maia, seus 

antecessores. 

No ano de 1985 também ocorre a criação do Conselho Municipal do 

Turismo (COMTEUR) e em 1986 extingue-se a EMPROTURN pela Secretaria 

de Indústria, Comércio e Turismo (SECTUR). É perceptível, através da Figura 

3, que a década de 1980 representa para o RN não mais o momento de 

planejamento do turismo de modo agressivo, como no estado do Ceará. Este 

período representa a concretização dos primeiros reflexos do planejamento 

sistematizado da atividade no território norte-rio-grandense, através da política 

de mega-projeto, fazendo com que tivesse ocorrido no final da década de 1980 

e início de 1990, um vertiginoso aumento do fluxo turístico no estado, 

afastando a sobra da crise vivenciada em outros estados, principalmente em 

Pernambuco nos anos de 1980. 
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Tal período começa a dar sinais de falência, na medida em que a cidade 

não comportava mais a grande demanda, fazendo com que as obras do 

PRODETUR I, enquanto programa ideologicamente voltado para o 

infraestrutural urbano de cidades turísticas, fossem efetivadas no governo de 

Garibaldi Alves Filho, sobrinho de Aluísio Alves, já no ano de 1996. 

Assim sendo, o turismo no RN se configurou como caminho para o 

desenvolvimento econômico do estado, apropriado pelo discurso contraditório 

de modernidade das antigas elites oligarcas locais, como mecanismo de sua 

reprodução no poder e como filão para o desenvolvimento de uma economia 

sustentada num conjunto industrial atrofiado e sem dinamismo econômico 

significativo perante a região NE e perante a economia brasileira. 

No que diz respeito ao turismo desenvolvido no estado do Ceará, 

diferentemente do ocorrido no Rio Grande do Norte, em que as mesmas 

famílias políticas se apropriaram do discurso da modernidade para sua 

reprodução no poder, a atividade turística deslancha em seu território apenas 

quando um grupo de empresários, com ideologias de trabalho e de gestão 

diferenciadas das anteriores chegam ao poder no estado. Porém, até chegar a 

este momento de real valorização, a atividade ficara à espreita de um 

planejamento sistemático, sendo, inclusive, o último estado dos aqui analisados 

(Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia) a implantar sua secretaria 

estadual de turismo e iniciar a atividade no território cearense de modo 

institucionalizado. 

Foi no governo de César Cals de Oliveira Filho, datado de 25 de março 

de 1971 à 15 de março de 1975, que o turismo surge institucionalmente no 

Ceará. Filho de César Cals de Oliveira, antigo deputado estadual do Ceará e 

prefeito da capital Fortaleza, César Cals Filho foi indicado como governador do 

estado pelo então presidente militar Ernesto Geisel e sua formação voltada ao 

militarismo, além de ser representante de tradicional família política, influenciou 

a decisão do então presidente.  

Essa característica de Cals Filho propiciou a Coriolano (2001), em seu 

estudo sobre o histórico do desenvolvimento do turismo no estado do Ceará, 

classificasse o governo do referido político como o início da fase dos coronéis 

http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Geisel
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em relação à gestão da atividade turística no estado. A referida fase 

representa, segundo a autora, o momento que o turismo adentra a esfera 

institucional cearense, sob os moldes do paradigma nacional-

desenvolvimentista.  

Como esperado, o turismo de longe foi pensado enquanto setor 

prioritário para o desenvolvimento, contudo já era tido como “possibilidade” ao 

mesmo, o que justifica o não privilégio à efetivação territorial da atividade 

durante o período da “fase dos coronéis” estabelecida por Coriolano (2001), 

como pode ser visualizado na linha do tempo da institucionalização do turismo 

no estado do Ceará, abaixo na Figura 4. Além do mais, a não construção de 

uma proposta de mega-projeto para o ordenamento territorial do turismo, como 

ocorreu em outros estados nordestinos, a exemplo do Rio Grande do Norte, 

demonstrou a situação relegada ao turismo à época. 

O modelo de gestão do turismo iniciado por César Cals Filho representa 

o começo da “fase dos coronéis” no CE e se estende até o período de Manuel 

de Castro Filho, datado de 15 de março de 1982 à 15 de março de 1983. 

Porém, faz-se mister afirmar que, embora o turismo não fosse importante 

vertente de desenvolvimento à época, o referido período deu importantes 

contribuições para a institucionalização da atividade com a criação da Empresa 

Cearense de Turismo (EMCETUR) no ano de 1971, ainda no governo de César 

Cals Filho; a elaboração do primeiro plano de ordenamento para o setor no 

estado do Ceará, que foi o Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do 

Estado do Ceará (PIDT-CE), oriundo do Programa de Promoção e Turismo do 

CE (1979), no governo de Virgílio Távora; além da Elaboração do Plano 

Estadual de Desenvolvimento (PLANED) datado do governo da “fase de 

transição” (CORIOLANO, 2001), com Gonzaga Mota (15 de março de 1983 à 

15 de março de 1987), que trouxe importantes contribuições sobre o turismo, 

seus objetivos para o estado, bem como metas para seu desenvolvimento41. 

Dessa forma, o início da institucionalização da atividade turística no 

Ceará se deu fortemente vinculada ao caráter político-ideológico vivenciado na 

época militar, baseado na rigidez das relações e de prioridades adversas ao 

                                                           
41

 Ver Coriolano (2001) sobre as diretrizes, objetivos e metas dos planos de turismo citados. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1982
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gonzaga_Mota
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1987
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turismo, referentes ao modelo paradigmático do governo nacional da época. 

Essa realidade faz lembrar Faludi (2011b) ao afirmar que “planning culture as 

the collective ethos and dominant attitudes of planners regarding the 

appropriate role of the State, market forces, and civil society in influencing 

social outcomes”42 (FALUDI, 2011b, p.442). Ou seja, a atitude dominante em 

relação à forma de gestão da atividade turística condiz com o papel apropriado 

pelo Estado no que concerne à lógica política adotada, tendo como reflexo 

direto, resultados sociais que não privilegiaram, de imediato, a atividade. 

Desse modo, ressalta-se que as ações voltadas para o desenvolvimento 

da atividade turística demonstram modelos de gestão política no período em 

que foram abordados, o que faz confirmar a ideia de que a cultura de OT é um 

estudo da cultura de condutas políticas de determinados territórios, pois a 

vinculação ‘política e território’ fornece a lógica e entendimento à análise deste 

último. Dessa forma, a “fase dos coronéis” e a “fase de transição”, 

referenciadas em Coriolano (2001), representam particularidades da história, 

de condutas de planejamento e de tradições políticas referentes a determinado 

momento, que foram superadas por outras estruturas institucionais, advindas 

com a posse de novas personalidades para o governo do estado. 

Esta nova fase, denominada por Coriolano (op. cit.) como a fase dos 

empresários, é iniciada com a posse de um jovem empresário (Tasso 

Jereissati) para a gestão de 1987-1991. A fim de romper com o pacto 

oligárquico, que alternava o poder de famílias políticas no governo estadual, 

um grupo de jovens empresários, encabeçado por Tasso, começou no ano de 

1978 sua empreitada de aproximação política. O grupo passou a representar o 

Centro Industrial do Ceará (CIC) e, já no governo de Gonzaga Mota, 

denominado como a fase de transição entre os governos dos coronéis e os dos 

empresários, o grupo já detinha importante papel político (DANTAS, 2009). 

                                                           
42

“Cultura de ordenamento territorial é o ethos coletivo e atitudes dominantes dos planejadores 
sobre o papel apropriado do Estado, as forças do mercado e da sociedade civil para influenciar 
os resultados sociais” (FALUDI, 2011b, p.442). (tradução nossa). 
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Figura 4: Linha do tempo da institucionalização do turismo no estado do Ceará 

 

 
Fonte: Elaborado por Larissa da Silva Ferreira Alves, 2012. 
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A recém-empossada gestão estadual detinha novos posicionamentos e 

aspirações políticas. Momento em que o neoliberalismo entrava em cena 

fortemente no Brasil com a decadência do regime ditatorial militar, a busca por 

novos caminhos atados à modernidade era bem vista à época. Dessa forma, o 

denominado “Plano das Mudanças” para a referida gestão de 1987-1991, fora 

elaborado com o intuito de dar novos rumos à política do estado do Ceará e 

uma dessas vertentes valorizadas foi a atividade turística.  

De acordo com Benevides; Cruz (1997), o governo recém-empossado 

elabora um Plano de Governo em que 

 

o estado passa a considerar o turismo como um dos eixos de 
propulsão da crescente economia local. Embora já houvesse uma 
ocupação do litoral com o lazer das segundas residências faltava ao 
governo estabelecer diretrizes integradas e sistêmicas capazes de 
um planejamento voltado para a ordenação de novos territórios 
turísticos, (...). Faltava um planejamento ordenado que não levasse 
em conta somente a atual demanda efetiva, mas que estabelece os 
mecanismos orientadores e geradores de uma oferta turística futura, 
sintonizada com as grandes tendências da economia mundializada 
(op. cit., p.13). 

 

A visão empreendedora do grupo significou novo posicionamento em 

relação à lógica de planejamento e do ordenamento territorial do turismo no 

estado e, como ressalta Benevides; Cruz (1996), foi importante vertente de 

atuação política, que propiciou à capital Fortaleza e seu entorno metropolitano, 

título de grande destino turístico do Brasil atual. Esse momento foi o inicio do 

processo de transformação de Fortaleza em grande centro receptivo em 

relação ao turismo no país, e o litoral tornou-se espaço importante 

geopoliticamente para o referido governo, não só para a atividade turística, mas 

para demais. Tal posicionamento faz lembrar Becker (1996), quando afirma 

que 

 

hoje a zona costeira (...) se tornou o ponto de contato das grandes 
circulações, dos grandes circuitos de circulação logísticos de âmbito 
global e planetário. Ao mesmo tempo, a natureza é revalorizada, não 
só pelo turismo e pelo lazer, mas também como fonte de recursos, 
passíveis de utilizadas nas tecnologias, como é o caso, por exemplo, 
da plataforma continental, do petróleo, do manganês, e outros 
recursos. (...) Logo, ela tem uma valorização sobre múltiplos 
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aspectos, é por isso mesmo que tem valor geopolítico. (op. cit., p. 
185-186) 

 

Desse modo, o momento da posse do novo empresariado ao poder 

estadual significa um marco no estudo do turismo do referido estado, tendo em 

vista que, a partir de então, o planejamento sistemático é iniciado e levado a 

proporcionar reais modificações, principalmente no espaço metropolitano de 

Fortaleza, através do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área 

Prioritária do Litoral do Ceará (PRODETURIS), datado de 1989. Segundo 

Benevides (1998), o novo governo realizou viagens e estudos de campo que 

efetivaram mapeamentos e zoneamentos ecológico-ambientais dos recursos 

naturais, paisagísticos e culturais de todo o litoral, com o objetivo de subsidiar o 

planejamento e implementação de infraestruturas turísticas, a serem 

executadas tanto com recursos estaduais, quanto com recursos nacionais, no 

momento do PRODETUR I. Nas palavras de Benevides (1998, p. 59) “o 

governo do estado em antecipada consonância com o PRODETUR-NE, 

promoveu e viabilizou a elaboração, em 1989, do PRODETURIS”, tornando-se, 

este último, instrumento estratégico para as ações de OT do turismo no 

PRODEUTUR I, bem como para subsídio da aliança do governo estadual com 

a iniciativa privada. O cunho empreendedor do governo dos empresários 

desenvolveu marketing estratégico que visou atrair investimentos estrangeiros 

para a consolidação da atividade no estado (MARTINS; CORIOLANO, 2009; 

ARAGÃO, 2005), consolidando, também, um novo momento ideológico 

neoliberal de governança para o referido estado. 

Após os quatro anos iniciais da “fase dos empresários”, Dantas (2000) 

afirma que o governo subsequente, liderado por Ciro Gomes (1991-1994), deu 

continuidade ao processo de consolidação do turismo no território cearense e 

em 1993 ocorreu a assinatura do PRODETUR I para o CE, baseando suas 

ações nos estudos do PRODETURIS, tendo em vista sua não efetivação plena, 

por falta recursos do governo estadual. 

No ano de 1994 ocorre a liberação dos recursos do PRODETUR I – CE, 

por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Governo 
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Federal (LIMA, 2003) e em 1995, novamente com Tasso Jereissati reeleito 

para o governo do estado, iniciam-se as ações do programa.  

Firma-se, então, um “novo pacto oligárquico” (DANTAS; FERREIRA; 

CLEMENTINO, 2010, p. 34) para o estado do Ceará, tendo em vista que novas 

formas de obtenção de recursos financeiros, advindos do governo federal e de 

instituições internacionais, promovem nova dependência e nova concentração 

das ações de governo para o litoral, ação que antes era voltada para o sertão. 

Nessa medida, encontra-se o Nordeste num novo período, contudo refazendo 

antigas ações políticas que privilegiam determinados espaços em detrimento 

de outros, sendo agora, mais uma vez, o litoral como centro de ações. 

 Pode-se afirmar que o turismo foi inserido no NE como escopo à crise e 

à estagnação econômica vivenciada pela região no século XX, resultado de 

longo período de letargia, quando ainda arraigada a antigos modos de relações 

sociais e de poder. O II PND foi o documento oficial aqui tomado como o marco 

para o desenvolvimento do turismo no NE, na medida em que interferiu 

diretamente no estabelecimento do turismo nos estados da Bahia, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Entretanto, a influência dos atores 

locais e suas culturas locais de território, principalmente apreendidas através 

de sua política local, fizeram com que cada estado se apropriasse e 

estabelecesse a atividade de modo diferenciado e essa premissa pode ser 

constatada, inclusive, nos diferenciados momentos de inplementação da 

atividade nos territórios aqui analisados, como na Bahia ainda na década de 

1950, Pernambuco no início da década de 1960, Rio Grande do Norte e Ceará 

entre as décadas de 1960-70. 

Assim sendo, embora as ações planejadas no II PND almejassem para o 

NE uma reestruturação em sua economia, estagnada e arcaica, devendo para 

tanto reformar suas relações políticas internas, esta reestruturação econômica 

só ocorre com novas roupagens das mesmas e antigas figuras representativas 

da política exercida no NE durante séculos. Um único estado que se 

diferenciou desse modelo rumo à modernização foi o estado do Ceará, na 

medida em que determinado grupo político, alheio ao pacto oligárquico local, 

toma o poder e prioriza a atividade turística em seu território, enquanto mote ao 
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desenvolvimento e economicamente viável, sendo, pois, a mudança de cenário 

político como principal fator interveniente para o estabelecimento da atividade. 

Já o estado do Rio Grande do Norte, o principal fator para o 

estabelecimento da atividade turística foi o não desenvolvimento efetivo de seu 

parque industrial, o que proporcionou ao turismo um caminho para expandir a 

frágil economia do estado. O turismo em Pernambuco, diferentemente do CE e 

RN, é fortemente vinculado à valorização das tradições sociais pernambucanas 

e de seu patrimônio histórico-arquitetônico, sendo fortemente prejudicado no 

período do II PND devido a política do estado de PE não priorizar o turismo e 

não mais apoiar formas de representação da cultura local, como reflexo da 

neutralização de movimentos sociais da época, e exemplo das Ligas 

Camponesas.  

E, por fim, a Bahia, na vanguarda do turismo no Nordeste, inicia a 

atividade em seu território a partir da literatura popular e da valorização da 

cultura e povo baiano como principais fatores intervenientes ao seu 

estabelecimento. Embora similar ao estado de Pernambuco, que atrelou a 

cultura local ao desenvolvimento da atividade turística em seu território, a BA 

se prevalece no período militar devido a conduta política de seus 

representantes ser similar a do governo nacional, e desenvolve a atividade 

turística de modo secundário ao desenvolvimento industrial, sendo, pois, o 

estado que logrou maior êxito no desenvolvimento da atividade, devido a ACM 

e sua aproximação com a política de Estado-Maior. 

 Contudo, o que dá a característica regional do turismo no NE é o 

segmento “sol e mar”, enquanto o único elemento comum a todos os estados 

ora analisados, segmento esse que permitiu com que o NE reformulasse seu 

imaginário de seca e de pobreza, para o NE do turismo e das possibilidades. 

Ou seja, o segmento “sol e mar” tornou-se a espinha dorsal do 

desenvolvimento turístico para a região, a partir de políticas que ordenaram o 

território, com fins a ratificar a opção do turismo litorâneo nordestino. 

Desse modo, baseado no pensamento de Knieling; Othengrafen 

(2009b), esta parte do trabalho tentou compreender o ambiente social do 

inicio e estabelecimento do planejamento e ordenamento do turismo no NE, de 
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acordo com suas culturas de território, ou seja, suas particularidades históricas, 

atitudes, valores e estruturas institucionais, modos de planejamento e condutas 

políticas, e como elas interferiram no engendramento das ações do Estado no 

território, o que aqui se entende por cultura de ordenamento territorial.  

Percebeu-se que para compreender a lógica política regional e suas 

ações de gestão e de ordenamento de seu território, é importante compreender 

o contexto político nacional, suas ideologias e condutas políticas, pois tal 

consonância de análise pode fornecer melhor esclarecimento do caráter 

político das ações territoriais empreitadas pelos governos estaduais para 

estabelecimento da atividade. Desse modo, a caracterização do ambiente 

social, a partir da institucionalização da atividade nos estados do CE, RN, PE e 

BA, é importante para o entendimento de como esse elemento interferiu e 

interfere no turismo de hoje, especificamente, em seus espaços metropolitanos. 

A 3º e a 4º parte do trabalho objetivarão, pois, a compreender o ambiente de 

planejamento e os artefatos do planejamento, respectivamente, como 

elementos também importantes à compreensão de culturas de OT do turismo 

dos espaços em questão, de acordo com o pensamento de Knieling; 

Othengrafen (2009b), citado no final da primeira parte do trabalho. 
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TERCEIRA PARTE  

 
 

Culturas de ordenamento territorial do 
turismo: o ambiente institucional  

 
 

O presente capítulo pretende fazer uma 
caracterização do ambiente de planejamento do 

turismo das RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-
PE e Salvador-BA, buscando compreender sua 
estrutura e maturidade institucional, a partir de 
variáveis quantitativas sobre a gestão do setor. 

 
 
 



 

  

P
ág

in
a1

2
1

 

TERCEIRA PARTE – Culturas de ordenamento territorial do turismo: o 

ambiente institucional 

 

3. Compreensão da estrutura e maturidade institucional do turismo nas 

RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 

  

O capítulo anterior trouxe elementos importantes para o entendimento 

da origem do turismo nas referidas áreas de estudo. Foi visto que, embora 

concorde-se com o pensamento de Polat (2009) e Nadin (2007), que afirmam 

que a escala regional serve como ótimo para as ações de planejamento 

territorial, por compartilharem características comuns, tanto sociais, quanto 

econômicas, políticas, culturais e naturais, cada estado aqui analisado teve 

contextos culturais particulares de seus respectivos territórios, para a 

formulação de ações próprias na efetivação e ordenamento do turismo de 

modo institucionalizado. 

Partindo do entendimento de Gullestrup (2009) que cultura significa 

formas de concepção de mundo de uma sociedade, seus valores morais, 

normas, comportamentos políticos, bem como a forma de como se auto-

afirmam, a partir de elementos tanto materiais quanto imateriais, construídos 

por suas próprias experiências pessoais e de sociedade, fazem com que cada 

território trace seu caminho no processo de construção de sua cultura 

particular, embora imbuídas de elementos transversais que compõem a cultura 

regional, perceptíveis no caso o Nordeste brasileiro. 

Assim sendo, viu-se nos estados da Bahia e de Pernambuco que o 

turismo não é algo novo, como fora para o Ceará e Rio Grande do Norte, 

apenas na década de 1970. O histórico de construção dessa atividade, nesses 

dois primeiros estados, permitiu que o entrelace do turismo, nesses territórios, 

fosse dado não somente como um escopo à crise do petróleo, na década de 

1970, como bem visto nas ações direcionadas no II PND, mas como algo 

necessário à auto-afirmação da cultura desses estados. Pernambuco e Bahia 

desenvolveram o turismo atrelado a um contexto social e cultural singular às 

suas respectivas sociedades, fazendo com que a atividade tomasse um 

enraizamento diferenciado nesses territórios. 
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Porém, tal fator não impediu com que os estados do Ceará e Rio Grande 

do Norte não elaborassem ações ofensivas e direcionadas para o 

desenvolvimento da atividade, com preponderante intermediação do poder 

público para desenvolvimento do turismo, dada tanto a partir de mega-projetos, 

quanto a partir de planos de desenvolvimento. Sem excluir o intenso 

envolvimento do poder público no estabelecimento do turismo nos estados de 

Pernambuco e Bahia, a cultura local tornou-se elemento primordial para sua 

significação.  

Os elementos do ambiente social, aliado a outros contextos histórico-

sociais, como a redemocratização do país e o início do processo de 

reorganização institucional dos estados e municípios, tornam-se guias para o 

entendimento de como o turismo se institucionalizou, se organizou e se 

consolidou entre as décadas de 1990 e 2000. Nesse período, ações públicas, 

de caráter nacional, permitiram que o turismo atingisse outros patamares de 

planejamento e organização, principalmente a partir das intervenções do 

Programa de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR) I e II, que foram 

fundamentais no processo de consolidação do turismo nos estados brasileiros, 

principalmente os nordestinos. Porém, a base territorial-institucional, formada 

pelos municípios, ainda estava bastante desestruturada, consequentemente 

sua capacidade de planejamento e de ordenamento do território comprometida.  

Nessa medida, o objetivo desse presente capítulo é buscar entender, a 

partir de dados sistematizados sobre a atividade turística disponíveis à consulta 

pública, como a atividade se difundiu e se organizou no território dos referidos 

estados aqui estudados, focando, particularmente, os municípios 

metropolitanos da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, visto que 

foram estes espaços os que historicamente identificaram a atividade turística 

no Nordeste brasileiro, através do incremento sol, mar, cultura popular e 

patrimônio histórico-cultural-arquitetônico.  

A visão metropolitana do turismo no Nordeste brasileiro torna-se 

fundamental para a real compreensão da atividade, devido o turismo ter-se 

utilizado, historicamente, de elementos territoriais dos municípios do entorno 
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das capitais, embora esta última tenha sido concentradora das infraestruturas 

urbanas.  

Foi política dos governos militares concentrarem os serviços, tanto 

públicos, quanto privados, nas capitais estaduais, como mecanismo de não 

dispersão de serviços elementares à vida dos cidadãos, consequentemente, 

havendo maior controle e fiscalização das ações populares. Além do mais, 

entende-se que a vinculação da atividade turística nas metrópoles, 

concentradoras de infraestruturas e lócus dos serviços públicos e privados, ou 

seja, os pontos luminosos nos territórios opacos nordestinos, ajudaria no 

processo de desconstrução da imagem negativa de Nordeste da seca, para o 

Nordeste do turismo e da modernidade. 

Como reflexo, poucos estados tiveram significativa dispersão de cidades 

de grande porte distribuídas em seus respectivos territórios, o que motivou, 

também, maior concentração das atividades turísticas. 

Destarte, o produto turístico dos espaços nordestinos passou a ser 

vendido a partir da união de elementos naturais e paisagísticos dos territórios 

dos municípios vizinhos às capitais, contudo, concentrou-se nestas últimas 

específico ordenamento territorial que corroborou com a fixação dos serviços 

elementares ao turismo, como meios de hospedagem qualificados, 

equipamentos de alimentação, de locação de veículos, agências de viagens 

dentre outros. 

Nesse quadro de turismo metropolizado no que concerne aos seus usos, 

mas concentrado em relação a suas infraestruturas, buscar-se-á compreender 

até que ponto o turismo se distribui nos territórios metropolitanos das RMs em 

estudo, a partir de indicadores que trarão uma visão panorâmica do 

estabelecimento do setor nesses territórios. Tal panorama permitirá 

compreender, ainda, a estruturação e maturidade institucional do setor, a partir 

de indicadores institucionais da atividade, como a existência de secretarias de 

turismo municipais, definição de áreas de interesse turístico, legislações 

específicas para o desenvolvimento da atividade e demais indicadores que 

sinalizem, também, sua capacidade de dispersão territorial metropolitano, além 

de dados voltados à oferta de serviços específicos do setor. Porém, cabe a 
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ressalva de que, por muitas vezes a visão metropolitana neste estudo fique 

desfocada, devido à realidade de ausência administrativa institucional 

metropolitana, o que corrobora para que os dados e demais informações a 

respeito das RMs sejam ou de natureza estadual ou municipal. 

 

3.1. Caracterização dos espaços metropolitanos foco de estudo 

  

As regiões metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e 

Salvador-BA são compostas, em média, por dez a quinze municípios, assim 

como mostra a Quadro 2 e o Mapa 3. Originadas com o objetivo de estruturar 

um sistema integrado de funções públicas de interesses comuns, as RMs no 

Brasil não possuem personalidade jurídica própria. Contudo, compartilham de 

problemas e dinâmicas sociais, populacionais, econômicas e, inclusive, 

ambientais comuns. E pelo viés de análise da atividade turística, a visão 

metropolitana para o NE brasileiro é preponderante, na medida em que os 

padrões físicos de distribuição territorial são bastante similares, por boa parte 

de seus municípios serem litorâneos e por participarem, direta ou 

indiretamente, da dinâmica econômica balizada pelo turismo. 

 

Quadro 2: Identificação dos municípios metropolitanos das RMs de estudo 

 Região 
Metropolitana de 

Fortaleza-CE 

Região 
Metropolitana de 

Recife-PE 

Região 
Metropolitana de 

Salvador-BA 

Região 
Metropolitana de 

Natal-RN 

1.  Fortaleza Recife Salvador Natal 

2.  Aquiraz Abreu e Lima Camaçari Ceará-Mirim 

3.  Cascavel Araçoiaba Candeias Extremoz 

4.  
Caucaia 

Cabo de Santo 
Agostinho 

Dias d´Ávila Macaíba 

5.  Chorozinho Camaragibe Itaparica Monte Alegre 

6.  Eusébio Igarassu Lauro de Freitas Nisia Floresta 

7.  Guaiúba Ipojuca Madre de Deus Parnamirim 

8.  
Horizonte Itamaracá 

Mata de São 
João 

São Gonçalo do 
Amarante 

9.  
Itaitinga Itapissuma Pojuca 

São José de 
Mipibu 

10.  
Maracanaú 

Jaboatão dos 
Guararapes 

São Francisco 
do Conde 

Vera Cruz 

http://wikitravel.org/pt/Recife
http://wikitravel.org/pt/Cabo_de_Santo_Agostinho
http://wikitravel.org/pt/Cabo_de_Santo_Agostinho
http://wikitravel.org/pt/Igarassu
http://wikitravel.org/pt/Ipojuca
http://wikitravel.org/pt/Ilha_de_Itamarac%C3%A1
http://wikitravel.org/pt/Jaboat%C3%A3o_dos_Guararapes
http://wikitravel.org/pt/Jaboat%C3%A3o_dos_Guararapes
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11.  
Maranguape Moreno 

São Sebastião 
do Passé 

 12.  Pacajus Olinda Simões Filho 

13.  Pacatuba Paulista Vera Cruz 

14.  
Pindoretama 

São Lourenço da 
Mata 

15.  São Gonçalo do 
Amarante 

 

Fonte: Governos estaduais, 2012. 

  

As RMs constituíram seu território baseadas na apropriação e integração 

com a zona costeira, permitindo a ligação de parte dos municípios com a 

dinâmica turística metropolitana. Dessa forma, seus municípios participam de 

duas lógicas de valorização de seu território: uma é inerente a sua 

aproximação com a metrópole, que condiciona específicos valores do solo, 

devido à dinâmica urbano-metropolitana; e a outra diz respeito à proximidade 

com a zona costeira, que também condiciona o valor de seu solo, de acordo 

com os interesses de empreendimentos vinculados ao setor turístico. 

http://wikitravel.org/pt/Olinda
http://wikitravel.org/pt/Paulista
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Mapa 3: Divisão política das Regiões Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA em relação ao 
Nordeste brasileiro 
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Essas particularidades permitem que a análise metropolitana em relação 

ao turismo seja permissível enquanto caminho essencial para o entendimento 

do ordenamento territorial do setor. Mas, embora a realidade territorial de NE 

condicione às RMs um padrão de maior interação com a dinâmica costeira, 

consequente com a atividade turística, existem diferenças nas formas de 

maturidade na institucionalização da atividade nos territórios metropolitanos, 

apesar de que, quando se aborde a gestão pública do país e sua (baixa) 

maturidade e capacidade organizacionais, sejam próximas, devido pouco 

tempo de efetiva democratização no Brasil e de novas formas de participação 

nas decisões públicas.  

Assim sendo, perceber-se-á que os dados quantitativos sobre o setor, a 

organização, institucionalização e planejamento do turismo ainda são inseridos 

na gestão pública dos municípios de modo tímido e com pouca autonomia, 

muitas vezes por interesses de grandes corporações, de empresários e da 

própria política local, também pela falta de um acompanhamento ou 

treinamento, por parte do poder público em sua esfera estadual ou nacional, no 

que diz respeito ao repasse de informações do que seja o planejamento, o 

ordenamento e conscientização sobre os impactos do setor no território. 

Perceber-se-á, ainda, que as formas de inserção do turismo e de maturidade 

para a regularização do setor nos municípios metropolitanos, variam de acordo 

com o grau de envolvimento do turismo no território, a partir de sua carga 

histórica e cultural, fator mostrado na segunda parte desse trabalho, embora 

também que, em alguns casos, este não seja fator preponderante. 

Dessa forma, é eminente a necessidade de estudos sobre a capacidade 

de instrumentalização da gestão do turismo, como caminho para um efetivo 

ordenamento da atividade no espaço geográfico. 
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3.2. Leitura do planejamento e ordenamento territorial do turismo 

das RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, a partir de 

sua instrumentalização institucional e de serviços 

 

3.2.1. Existência de secretarias de turismo municipais (Prefeituras 

municipais) 

 

 O acesso aos sites das prefeituras municipais objetivou coletar 

informações a respeito da existência e autonomia de secretarias de turismo. 

Essa análise permite mostrar a capacidade de planejamento direcionado 

especificamente para o turismo nos territórios municipais.  

 Ressalvas merecem ser dadas aos sites de prefeituras e a primeira 

delas diz respeito à deficiência nas informações existentes sobre o turismo. 

Quando os sites das prefeituras municipais existem, e estão em pleno 

funcionamento, a grande maioria não disponibiliza nenhum tipo de informação 

sobre ações vinculadas aos planos de governos ou metas a serem alcançadas 

para o turismo, na referida gestão. As informações que ainda são encontradas 

dizem respeito a festividades, passeios ciclísticos e similares, sendo todas elas 

de caráter pontual. Excetuam-se os sites das capitais estaduais ou de algum 

município metropolitano de maior porte, todavia ainda disponibilizam poucas 

informações correlacionadas à atividade, principalmente no que se refere ao 

planejamento do setor.  

Tal quadro permite aferir que o país em suas gestões públicas, 

principalmente de âmbito estadual e municipal, necessita criar medidas que 

visem o melhoramento da interface das informações sobre a gestão pública 

para com a sociedade, na medida em que é, inclusive, objeto de pesquisa do 

IBGE (2009), em sua edição sobre o Perfil dos Municípios Brasileiros. O 

referido estudo procura saber se os municípios brasileiros contêm sites oficiais 

de suas prefeituras e se estes funcionam de modo adequado, tendo em vista a 

atual tendência sobre a transparência das ações públicas e a inexorável 

tendência às pesquisas pelo World Wide Web, enquanto ferramenta mais 

integradora de informações existente até então.   
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Especificamente em relação ao turismo, essa realidade permite 

compreender o caráter amadorístico do setor e sua persistente posição 

marginal na organização da gestão pública. Afere-se, ainda, o próprio 

desconhecimento da necessidade de aprofundamento institucional para o 

estabelecimento do setor no território municipal, pois grande parte das ações 

públicas voltadas à qualificação do turismo nos territórios municipais são 

demandas do governo federal e estadual, sem a escala municipal atuar de 

modo ativo e autônomo. 

Porém, apesar das dificuldades encontradas para o levantamento dessa 

informação, percebe-se que grande parte dos municípios metropolitanos 

contém secretaria de turismo, sejam estas autônomas ou compartilhadas com 

demais setores do planejamento público, para o desenvolvimento de ações da 

atividade. 

A partir do Mapa 4, percebe-se que dos municípios metropolitanos que 

não contém secretarias de turismo (os de cor amarela), a maioria é formada 

pelos que não estão na zona costeira, ou seja, estão em território continental, o 

que leva ao entendimento que o turismo nos referidos espaços metropolitanos 

está bastante vinculado à dinâmica do segmento “sol e mar”, não incorporando 

práticas alternativas da atividade, problema identificado no PNT 2007-2010 que 

aponta ausência da diversificação do produto turístico no país. Esse quadro 

indica, ainda, que a ausência de uma política maior, ou a falta de vontade 

política dos municípios continentais em não desenvolverem, planejarem e 

ordenarem a atividade turística em seus territórios demonstra determinado 

consenso popular de que os municípios não costeiros têm maiores dificuldades 

de empreenderem o turismo em seus territórios. Isto se dá por falta de apoio de 

recursos (federais, por exemplo), que, historicamente, privilegiam municípios 

costeiros e que já iniciaram o processo de inclusão do turismo em seus 

territórios, como será perceptível no decorrer do trabalho, principalmente no 

quarto capítulo.  
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Mapa 4: Existência de secretarias e turismo nos municípios metropolitanos das RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador e se 

são próprias ou compartilhadas com outro setor da administração direta 
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No entanto, vale destacar que, mesmo determinados municípios 

metropolitanos se localizando na zona litorânea, diversificam seu produto 

turístico em seus espaços urbanos, como, por exemplo, os municípios de 

Recife, Olinda e Salvador, que inseriram, em seu território, outras propostas de 

turismo, como os de patrimônio histórico-cultural-arquitetônico, devido contexto 

de formação das cidades, bem como um histórico de turismo vinculado ao 

povo, cultura, tradições e patrimônio local, visto em momentos anteriores do 

trabalho. 

O único município com território em zona litorânea, que não contêm 

secretaria de turismo é Jaboatão dos Guararapes-PE. Entende-se que, por 

Jaboatão ser importante polo industrial do referido estado, sua economia gira 

em consonância ao segundo setor. O município encontra-se diretamente ligado 

à dinâmica econômica demandada entre o Porto de Suape, localizado no 

município de Ipojuca, e a capital Recife, polarizadora da dinâmica econômica 

metropolitana. 

Agrega-se o fato de que o litoral de Jaboatão torna-se uma continuação 

da lógica da urbanização litorânea demandada por Recife, fazendo com que 

importantes praias do município tenham se tornado bairros da elite 

metropolitana de Recife, ao agregar bairros com praias, como Piedade e 

Candeias. 

Nessa perspectiva, o turismo encontra-se oficialmente institucionalizado 

nas gestões municipais da maioria dos municípios metropolitanos, o que supõe 

relativa consolidação no que concerne ao entendimento de ser importante vetor 

econômico para estes territórios por parte das gestões municipais, embora 

ainda seja clara sua dimensão superficial em relação ao seu planejamento e 

ordenamento, na medida em que a autonomia das ações dessa escala de 

gestão ser limitada, bem como o adequado aparato institucional ter sido 

exigência para recebimento das ações de desenvolvimento do PRODETUR I e 

II. 

Foi pesquisado, ainda, se as secretarias de turismo dos municípios que 

as tem, são específicas para o setor, ou seja, autônomas, ou se são 

compartilhadas com demais setores da administração pública direta. Percebe-
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se de modo mais evidente, o papel secundário da atividade no que concerne às 

gestões municipais, na medida em que o turismo, embora institucionalizado, 

continua sendo uma ramificação do planejamento público inserido em outras 

esferas maiores de planejamento. 

Entende-se que a visão das gestões municipais, para com a atividade, 

não abrange o papel transversal do turismo, na medida em que, por causar 

significativos impactos territoriais, necessita de um diálogo mais efetivo e 

igualitário com os demais setores da gestão. Ou seja, necessita de um corpo 

técnico interdisciplinar qualificado para seu ordenamento, de carreira, 

autônomo e que tenha competência de avaliar, indicar e planejar ações em 

consonância com demais setores públicos.  

Todos os municípios que contém secretarias específicas (em cor laranja 

no Mapa 4) para a gestão da atividade turística são litorâneos, reafirmando a 

ideia anteriormente defendida de que o principal segmento turístico das 

metrópoles é o sol e mar, por mais que a construção do turismo nos territórios 

da Bahia e de Pernambuco, por exemplo, não terem-se limitado unicamente a 

este segmento. Dos municípios que contém secretaria de turismo, percebe-se 

que as metrópoles, enquanto principais dinamizadoras da atividade, se incluem 

nessa gestão específica, aliando-se a demais municípios metropolitanos, que 

são importantes na demanda metropolitana do turismo, como Caucaia-CE, 

Nísia Floresta-RN, Ipojuca-PE, Camaçari-BA e Vera Cruz-BA. Embora demais 

municípios metropolitanos também sejam diretamente vinculados ao trade 

turístico das metrópoles, é interessante destacar a especial atenção, no que 

concerne à gestão, desses municípios polo ao setor. 

Em contrapartida, com relação aos municípios que não contém 

secretaria de turismo própria (em cor verde no Mapa 4), percebeu-se que boa 

parte era compartilhada com secretarias de esporte e lazer. Entende-se ser 

este dado mais crítico, na medida em que poucos foram os municípios que 

vincularam a secretaria de turismo ao meio ambiente ou ao planejamento 

territorial, por se entender que o setor deve ser pensado sob a perspectiva do 

ordenamento do território. Compreende-se que o turismo causa impactos ao 

meio ambiente, que gera contradições socioespaciais, que muitas vezes torna-
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se elemento segregador dos espaços locais. Essa visão geográfica de turismo 

está na contracorrente da perspectiva de que o turismo seja algo unicamente 

voltado ao lazer e ao esporte. É compreensível que muitos eventos esportivos 

e de lazer sejam importantes para o desenvolvimento do setor, porém o turismo 

não pode ser entendido como algo pontual e de caráter efêmero.  

Como dito, grande parte das ações das prefeituras municipais voltadas 

como ações de estímulo ao turismo local são passeios ciclísticos, festividades 

locais, como emancipação municipal, festa da padroeira ou feiras de negócios 

variados. Essa constatação leva à reflexão na medida em que, embora muitas 

prefeituras municipais não disponham de recursos para obras de infraestrutura 

ou de grande impacto territorial, a atividade não deve ser entendida de modo 

pontual. Percebeu-se que o turismo institucionalizado nos municípios 

metropolitanos é, geralmente, voltado a subsidiar festas e lazeres populares, 

subsidiando, quando necessário, as ações demandadas pela secretaria 

estadual de turismo e do Ministério do Turismo. 

Essa visão restrita de turismo era inerente aos primeiros momentos em 

que a atividade surgiu no Brasil, pois como nos lembra Bonald (1978), os 

defensores da atividade eram vistos unicamente como promotores de festas, 

desvirtuando a compreensão do real papel da atividade, que é a promoção do 

local sob as mais diversas perspectivas. E é essa visão de turismo que deve 

ser mudada, contudo ainda faz parte das gestões públicas locais do setor. 

Fazendo contraponto com essa realidade institucional obtida a partir das 

prefeituras municipais, buscar-se-á adentrar na esfera interna das gestões 

públicas municipais, com o intuito de conhecer como seus gestores 

compreendem o que seja turismo, quais seus reflexos no espaço, que leis, 

normas e empreendimentos do capital são direta ou indiretamente ligados à 

atividade, a partir dos dados da publicação Perfil dos Municípios Brasileiros 

(IBGE, 2009). 
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3.2.2. Legislação e instrumentos de planejamento municipal (IBGE - 

Perfil dos Municípios Brasileiros 2009) 

 

Dos vários dados disponibilizados pela publicação que traça o perfil das 

gestões municipais do Brasil (IBGE, 2009), foram retirados alguns indicadores 

que estão direta ou indiretamente ligados à gestão do turismo nos municípios e 

que elucidam a compreensão das gestões municipais no que concerne à 

instrumentalização da atividade.  

Primeiramente foi tomado o eixo de indicadores que abordam os 

instrumentos de legislação e de planejamento municipal, enquanto 

fundamentais para o ordenamento dos territórios municipais brasileiros. Assim, 

o primeiro indicador tomado para análise buscou saber se o município 

integrava alguma área de interesse turístico. Tal indicador chamou particular 

atenção, visto que, embora vários municípios reconhecidamente turísticos em 

âmbito nacional, foram classificados por não conterem ou não participarem de 

nenhuma área dessa natureza, como mostrará o Mapa 6.  
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Mapa 5: Municípios integram área de interesse turístico - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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Primeiramente foi-se em busca de entender o que, especificamente, o 

IBGE considera como “Áreas de interesse turístico”. Constatou-se que são 

definidas pela Lei nº. 6.513/1977, afirmando serem áreas especiais e locais 

instituídos na forma de lei, com bens de valor cultural e natural, protegidos por 

legislação específica. São especificamente áreas com: 

 

I - os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; 
Il - as reservas e estações ecológicas; 
III - as áreas destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis; 
IV - as manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde 
ocorram; 
V - as paisagens notáveis; 
VI - as localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e a 
pratica de atividades recreativas, desportivas ou de lazer; 
VII - as fontes hidrominerais aproveitáveis; 
VIII - as localidades que apresentem condições climáticas especiais; 
IX - outros que venham a ser definidos, na forma desta Lei (BRASIL, 
1977). 

 

São áreas importantes porque, de acordo com a legislação que as 

definem, além de obterem amparo legal no que concerne à sua instituição, 

condicionam a existência de outras legislações específicas, a exemplo do 

Plano Diretor.  

É bastante compreensível que grande parte dos municípios 

metropolitanos terem respondido que se integram à áreas de interesse 

turístico, de acordo com o Mapa 6. As metrópoles são dinamizadoras de um 

turismo metropolitano, que abarca grande parcela dos municípios de suas 

respectivas RMs. Sendo assim, os municípios do entorno se integram à 

atividade, participando enquanto espaços de consumo do trade turístico 

metropolitano. Variadas são as paisagens e as infraestruturas das RMs que se 

tornam elementos na composição do trade, sejam praias, equipamentos de 

lazer, além de áreas, reservas, estações e parques ecológicos, definidos por 

regulamentações tanto estaduais, quanto nacionais, que se tornam, 

diretamente, áreas de interesse turístico, por obterem legislações de proteção 

específicas, a exemplo do Parque Estadual Dunas de Natal-RN, ou Parque das 

Dunas, e da Baía de Todos os Santos, na cidade de Salvador-BA, 

consideradas Áreas de Proteção Ambiental (APAs).  
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Porém, percebe-se que vários municípios metropolitanos, inclusive 

algumas capitais de estados, reconhecidamente componentes de zonas de 

grande influencia da atividade turística, responderam ao IBGE que não contém 

ou não se situam territorialmente em áreas de interesse turístico, tais como os 

municípios de Fortaleza-CE, Recife-PE e Camaçari-BA, áreas litorâneas e de 

intenso fluxo turístico. Acredita-se na ciência das gestões municipais sobre o 

que são áreas de interesse turístico, bem como a existência dessas em seus 

respectivos territórios, porém, outros fatores podem estar atrelados ao 

entendimento que levou os municípios informarem que não as contém. Uma 

delas envereda pelo fato de serem áreas bastante urbanizadas, principalmente 

no caso de Fortaleza-CE e Recife-PE, em que seus territórios municipais são 

praticamente todos cobertos pela suas respectivas manchas urbanas, não 

havendo destaque às áreas de proteção, especificamente, voltadas ao uso 

turístico, embora cidades com específicos legados de patrimônios histórico-

culturais e arquitetônicos. 

Outra vertente de entendimento vai em direção à compreensão que 

estas áreas trazem aos gestores públicos, responsabilidades específicas 

quanto ao seu uso e manejo, e passam, inclusive, a conterem colaboração de 

órgãos nacionais específicos, como Empresa Brasileira de Turismo 

(EMBRATUR), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

dentre outros para sua gestão otimizada. Tal condicionante se torna elemento 

desinteressante para as livres ações do capital nos espaços municipais. 

Ainda pode se considerar que o poder público local não instituiu, de fato, 

nenhuma área de interesse turístico, talvez devido a falta de correlação entre 

determinados áreas e/ou equipamentos do espaço público urbano, que não são 

reconhecidamente apropriadas como áreas turísticas, ao seu uso turístico, por 

a atividade necessitar de uma gama de elementos adversos para sua 

realização. Dessa forma, assim como define a Lei nº. 6.513/1977 sobre essas 

as áreas, monumentos artísticos e históricos, bens materiais e imateriais, como 

manifestações culturais e etnológicas, ou áreas que apresentam condições 

ecológico-naturais particulares, não necessariamente podem ser 
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caracterizadas como de interesse turístico, mas o são devido à necessidade de 

apropriação destes elementos pela atividade. 

Conjecturas são levantadas, devido a gama de fatores e interesses que 

estão diretamente relacionados ao turismo local, que divergem entre a 

legalidade e ordenação versus interesses privados. É importante compreender, 

de acordo com Estaba (1999), que ordenamento do território significa superar 

as contradições espaciais originadas a partir da exploração de interesses 

particulares, geralmente vinculados a questões econômicas, para que se tenha 

a preservação da natureza com eficiência econômica e qualidade na 

ordenação. Nesse sentido, o turismo é fator que, ao mesmo tempo, propicia 

maior cuidado na ordenação territorial, visando à qualidade do ambiente natural 

e construído, devido seu uso, como também pode ser elemento que propicie 

fatores negativos ao ordenamento do território, como a segregação espacial e 

especulação fundiária por parte do capital.  

Nesse ínterim, indicadores que abordam a questão ambiental retratam 

esse conflito, na medida em que se entende que a compreensão das gestões 

municipais ainda é pouca no que confere ao ordenamento e manejo, a partir de 

zoneamento e legislação de áreas ambientalmente singulares, bastante 

interessantes ao capital que envolve o setor turístico. 

O Mapa 6, que aborda quais os municípios integram áreas de influência 

de empreendimentos, com significativo impacto ambiental de âmbito regional 

ou nacional, muitos do entorno da metrópole afirmaram não conterem, em seus 

respectivos territórios, empreendimentos dessa natureza.  
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Mapa 6: Municípios integram áreas de influência de empreendimentos com significativo impacto ambiental de âmbito regional 

ou nacional e com Legislação específica sobre zona e/ou área de interesse  ambiental - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e 

Salvador 
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Essa informação gera contradições na medida em que, ao analisarmos a 

RM de Salvador, por exemplo, temos o município de Camaçari-BA, que abriga 

o Pólo Industrial e Petroquímico com seu mesmo nome. O polo, em si, já gera 

intenso impacto ambiental e ainda dispõe de várias empresas agregadas à 

indústria, no território municipal, para seu efetivo funcionamento, tais como 

petroquímicas, químicas, automotivas, dentro outras. Vale ainda o destaque 

aos vários outros tipos de empreendimentos vinculados ao turismo, de forte 

impacto ambiental, como condomínios residenciais de alto padrão de luxo tanto 

no referido município, especificamente nas praias de Interlagos e Arembepe 

(SETUR-BA, 2012), quanto em Caucaia-CE, especificamente na praia de 

Cumbuco (ARAÚJO; PEREIRA, 2011). 

Fora os dois municípios elencados, é sabido ainda a forte 

industrialização comum aos municípios de Paulista-PE, Lauro de Freitas-BA e 

Salvador-BA, todos classificados como não pertencentes a zonas de influencia 

de empreendimentos de forte impacto ambiental. Dessa forma, os dados 

fornecidos pelos gestores públicos permitem dizer que muitas vezes não 

condizem com a realidade posta, fazendo com que o olhar de quem analisa 

estes dados se direcione, mais uma vez, à divergência de interesses entre 

capital versus ordenamento territorial. 

Corroborando com essa compreensão da fragilidade do tema ambiental 

na escala do município, o Mapa 6 ainda aborda se os municípios 

metropolitanos possuem legislação específica sobre áreas de interesse 

ambiental. Entendendo que é de fundamental importância, para a adequada 

gestão do turismo, determinada estrutura na gestão ambiental, a partir da 

existência de órgão com atribuições e legislações específicas na estrutura das 

prefeituras, percebe-se que dos 52 municípios compõem as RMs de estudo, 

34,6% informam não conterem lei específica de proteção ambiental.  

Essa informação torna-se comprometedora, entendendo que estes 

municípios estão sob foco direto dos agentes modeladores do espaço 

demandados pelo setor turístico no NE e pela dinâmica metropolitana, no que 

diz respeito tanto ao uso do solo, quanto da mobilidade populacional. 

Pensando em consonância com o IBGE (2009, p. 123), “o ideal seria a 
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existência de uma secretaria exclusiva para o meio ambiente, no entanto, nem 

sempre isso é adequado às condições da prefeitura, em especial nos 

municípios com poucos recursos que, por conta disso, tendem a ser pouco 

diversificados em termos de secretarias.” No entanto, por ser sabido da 

competência dos municípios em legislar sobre a questão ambiental e por 

poderem criar leis próprias, tanto para atender aos interesses locais quanto 

para suplementar as legislações federal e estadual (MACHADO, 1999), é 

perceptível o não interesse no tema, ficando, consequentemente, o exercício 

do turismo em seus territórios realizado de modo aleatório e frouxo no que 

concerne à apropriação da natureza e, especialmente, de zonas 

ambientalmente frágeis. 

Contudo, o fator que mais compromete a gestão dos municípios em 

relação ao seu meio ambiente, diz respeito ao entendimento do que seja 

legislação ambiental, pois o comum é que esse tema se apresente sob forma 

de um único capítulo ou artigo da Lei Orgânica Municipal, escrito sob forma 

mais genérica possível (IBGE, 2009), fixando-se apenas na ideia de que o 

município deve impedir as agressões ao meio ambiente, estimular ações 

preventivas e corretivas, além de propiciar a preservação da flora e da fauna. 

Nessas condições, os municípios podem ser avaliados com uma 

maturidade institucional frágil no que concerne ao turismo, tendo em vista que 

para o pleno e efetivo ordenamento da atividade, necessita-se de condições 

íntegras de organização de seu meio ambiente. Assim, percebe-se que o 

quadro da gestão ambiental, principalmente em relação a legislação específica 

sobre o meio ambiente, mostra que os municípios das RMs se aproximam, pois 

em todas elas a maioria dos municípios diz conter legislação ambiental 

específica para seus territórios inclusive suas metrópoles, e os que afirmam 

não conterem estão proporcionalmente distribuídos pelos territórios 

metropolitanos, se comparados uns com os outros. 

Na RM de Fortaleza, 20% de seus municípios não contêm legislação 

ambiental, e nenhum destes é litorâneo; já na RM de Natal, esse valor 

diferencia-se, sendo que 50% contêm legislação ambiental e a outra metade 

não. Porém, na RMN o município litorâneo de Nísia Floresta-RN, apesar de se 
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mostrar descoberto em relação a esta legislação específica, possui em seu 

território a Área de Proteção Ambiental (APA) estadual Bonfim-Guaraíras, de 

fundamental importância para a manutenção do ecossistema local do 

município, ambientalmente frágil devido o território ser permeado por 

complexos dunares com lagoas perenes. Isto significa que existem 

contradições em relação às informações referentes às especificidades de 

legislação dos municípios, visto que entende ser de importante que o município 

tenha, primeiramente, uma base legal ambiental a fim de que legisle áreas 

ambientalmente específicas de seus territórios em consonância com o estado. 

No que tange à RM de Recife, 21% de seus municípios não contém 

legislação ambiental, se aproximando da realidade da RMF com menos 

municípios sem a referida legislação própria. Porém a RM de Salvador já se 

aproxima da realidade da RMN, na medida em que 46% de seus municípios 

não contêm legislação ambiental, dando destaque, mais uma vez ao município 

de Camaçari-BA que, como já dito, é território litorâneo de grandes indústrias e 

de grandes investimentos do setor privado no turismo. 

Embora o quadro da gestão ambiental das RMs não seja o ideal, visto 

mostrar a ausência desse instrumento em parte de seus municípios e mostrar a 

necessidade de se alargar o debate a respeito das questões legais ambientais 

por parte das escalas legislativas municipais, o referido tema ainda se encontra 

numa situação confortável quando comparado a outros elementos tão 

importantes quanto para a efetivação e ordenamento da atividade turística em 

seus territórios. Tais elementos estão pautados na construção humana, como 

os de patrimônio históricos, culturais, paisagísticos, arquitetônicos e 

arqueológicos, especialmente caros aos municípios que tiveram no histórico do 

turismo em seus territórios estes elementos vinculados à sua efetivação, como 

Recife, Olinda e Salvador. 

De acordo com leitura dos dados levantados pelo IBGE (2009), 

perceber-se-á que esses elementos são mais ainda relegados de uma não 

proteção exclusiva, a partir da análise espacial da existência dessas 

específicas legislações. A mesma Lei nº. 6.513/1977 que rege áreas turísticas 

institui as de interesse especial, sejam estas de caráter histórico, paisagístico, 
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cultural, arquitetônico ou arqueológico e dá aos municípios a capacidade de 

proteção legal dessas áreas. Porém, quando analisado o primeiro indicador 

dessa natureza, que investiga se o município tem legislação específica para 

área de interesse histórico, percebe-se que a realidade mais comprometida é a 

da RMS, tendo 70% de seus municípios sem o amparo de legislação específica 

para área de interesse histórico, inclusive a capital (Mapa 7). 

Formada a partir de uma produção histórica bastante peculiar, inclusive 

de importância histórica para todo o contexto nacional, visto representar o 

primeiro estado povoado do país enquanto colônia de Portugal, é 

particularmente notável que a própria Salvador-BA não contenha nenhuma 

legislação de patrimônio histórico específica. Internacionalmente reconhecido, 

o Pelourinho e demais partes que compõem a parte histórica da cidade, 

compõem, juntamente com suas praias e com sua gente, palco da literatura 

romântica que deu início o turismo local na Bahia, visto na caracterização do 

ambiente social dessa localidade.  
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Mapa 7: Municípios que possuem legislação específica sobre zona e/ou área de interesse histórico, cultural e paisagístico - 

RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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Apesar disso, ao se analisar o Mapa 7 que também mostra quais os 

municípios que contém legislação específica para área de interesse cultural, 

Salvador-RN contém essa referida legislação, o que permite aferir que o 

conteúdo histórico material da cidade de Salvador-BA esteja contido em 

legislação específica que trata de áreas de interesse cultural, visto o patrimônio 

histórico também ser entendido enquanto componente da cultura local, visão 

que vai de acordo com o entendimento do IBGE (2009), ao afirmar da 

existência de dois tipos de patrimônios culturais: o material e o imaterial. O 

primeiro diz respeito a 

 

bens como obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos 
urbano, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
etc. Já o patrimônio imaterial são os bens de natureza imaterial como 
conhecimentos, processos e modos de saber e fazer, rituais, festas, 
folguedos, ritmos, literatura oral etc (IBGE, 2009, p. 56). 

 

Por estar no cerne do turismo da Bahia, o patrimônio histórico como 

elemento da cultura local é um dos grandes responsáveis pelo turismo baiano, 

mas é perceptível a ausência desses instrumentos de regulação no território da 

RMS, fragilizando a questão tanto no âmbito institucional, quanto no âmbito da 

prática do turismo, enquanto atividade possivelmente degradante, dependendo 

de sua capacidade de ordenação. 

Porém, municípios de outras metrópoles, com Ceará-Mirim-RN merecem 

destaque: enquanto detentor de um vasto acervo que relata o período 

canavieiro da Zona da Mata (ver Mapa 2) do estado do RN, contém, 

juntamente com Natal-RN e Parnamirim-RN, legislações sobre áreas 

específicas de valor histórico e cultural. Os referidos municípios da RMN 

compõem o turismo da região, contudo cabe a ressalva de que elementos 

histórico-culturais não caracterizam o turismo na referida RM visto que o 

turismo do segmento “sol e mar” é o predominante, fazendo com que o 

conteúdo histórico de Ceará-Mirim-RN não seja apropriado pelo turismo 

vendido pela capital, diferentemente de Salvador-BA e Recife-PE que, como o 

visto, tem seu turismo vinculado ao patrimônio histórico e cultural construído 

dentro de seus territórios.  
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Esse fato leva a perceber o quanto os municípios da RM de Recife-PE, 

em específico, contemplam essa esfera de gestão em boa parte de seus 

municípios, principalmente os dados revelados pelo Mapa 7, que confere a 

mais de 65% dos municípios legislação específica para suas respectivas áreas 

históricas. Ou seja, afere-se que esse quadro está diretamente relacionado ao 

contexto social, histórico e cultural específico dessa RM, fazendo com que 

esses elementos estejam na base fundamental da sociedade pernambucana, 

bem como no seu turismo local. Tal fato mostra maior maturidade institucional 

no que concerne à questão para a RM de Recife-PE, não somente para sua 

metrópole e para Olinda-PE, mas também para os demais municípios que 

contém legislação para a área, visto comporem um quadro complementar da 

cultura pernambucana, feito a partir de manifestações imateriais da cultura, 

como o maracatu fortemente concentrado na Zona da Mata de Pernambuco.  

Em relação a RM de Fortaleza-CE, 46% de seus municípios contém 

legislação para áreas históricas, dando destaque à capital Fortaleza-CE que, 

embora o turismo histórico não seja o principal produto do turismo cearense, 

assim como o do Rio Grande do Norte, efetiva-se enquanto importante 

metrópole regional, com particulares elementos históricos de sua formação, 

como a influência de holandeses, que interferiram diretamente na dinâmica e 

estrutura urbana da capital, assim como em Recife-PE. 

Todos esses elementos supracitados, que necessitam de legislações 

específicas, são consequentemente, componentes da definição do que se 

entende por áreas de interesse paisagístico. Localidades com importante valor 

ambiental, a exemplo de mata nativa, peculiaridades do recorte natural-

geográfico etc., além de áreas resultantes do construto humano, como 

localidades que são resquícios da evolução histórica do local, urbanização e 

todos os demais elementos que caracterizam as particularidades de 

determinados territórios, são também protegidos por uma legislação específica, 

que é a de áreas de interesse paisagístico.  

Embora o elemento da paisagem esteja correlato diretamente as áreas 

de interesse ambiental, arquitetônico e arqueológico, por exemplo, como 

mostra o Mapa 7, grande parte dos municípios metropolitanos não a tem e os 
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que afirmam em tê-la, segundo o IBGE (2009), são baseados geralmente em 

outras legislações, como a de interesse ambiental. 

Ou seja, o limiar de diferenciação entre essas legislações específicas é 

muito estreito, fazendo com que, por exemplo, muitos dos municípios que ainda 

contenham algum tipo de proteção à sua paisagem, não obtenham legislação 

específica para tanto, devido estar inserida em outra legislação. Dessa forma, a 

maturidade institucional no que concerne aos instrumentos legislativos torna-se 

difusa, fazendo com que muitos municípios metropolitanos, que já tem grandes 

dificuldades em construir legislações de proteção a áreas específicas, não 

construam, de modo direcionado, legislações voltadas ao patrimônio 

paisagístico local, o que se torna grande problema na medida em que a 

existência desses tipos de legislações é tomada como parâmetro de 

caracterização do perfil da maturidade e gestão institucionais dos municípios 

brasileiros, como o referido estudo do IBGE (2009) toma para análise, bem 

como de grande importância para ações estratégicas no ordenamento do setor 

turístico.  

Assim, a exceção da RMR, que contém 50% de seus municípios com 

legislação específica para área de interesse paisagístico, todas as RMs em 

estudo contém baixa parcela de existência dessa legislação, sendo a RMF com 

46% municípios e a RMN e RMS com os menores índices, sendo 30% e 23%, 

respectivamente, de seus municípios com a específica legislação.  

Esse indicador coloca, mais uma vez, a RMR num quadro de estrutura 

institucional de gestão maior no que concerne aos instrumentos legislativos 

específicos importantes ao turismo, e a RMS, novamente, num quadro menor. 

Essa realidade entre RMR e RMS se mantém quando analisados indicadores 

correlativos, como os de áreas de interesse arquitetônico e arqueológico, dado 

comprometedor principalmente no que concerne à RMS por ser percussora do 

turismo, a partir de suas particularidades históricas e culturais, como o visto na 

segunda parte do trabalho. 

Porém cabe frisar que esse indicador, embora sendo mais confortável à 

realidade da RMR, que tem 50% dos municípios metropolitanos com legislação 

específica para áreas de interesse arquitetônico (Mapa 8), ainda reflete a falta 



 

  

P
ág

in
a1

4
8

 

de compromisso e de valorização desse patrimônio em nosso país, que é 

reflexo, segundo o entendimento de Rodrigues (2001), de toda uma “distância 

entre o patrimônio cultural e a maioria da população brasileira, uma vez que 

essa não reconhecia nela nada seu”. 

O contexto histórico brasileiro, que fora construído a partir da influência 

direta de outras nações, aliado ao fato de ser colônia de exploração por 

séculos, fizeram com que o povo e sua cultura, alheia à metrópole portuguesa, 

não fossem tidos como próprios ao território da nova nação em construção. 

Contudo, continuando com a referida autora, apenas a partir da década de 

1930-40 que são iniciadas campanhas nacionalistas de valorização ao povo 

brasileiro, através da fomentação do ideário nacional-desenvolvimentista de 

Vargas (FELIPE, 2010), e a população passa a construir uma identidade 

própria com a internalização e aceitação de suas diferenças em relação à 

cultura europeia, tida como padrão no Brasil. 

Segundo Rodrigues (2001, p. 20), 

 

num conjunto de esforços realizados, em especial o dos intelectuais 
modernistas, de conhecer, compreender e recriar o Brasil, que se 
desenvolveu a ideia de proteção ao patrimônio. Ela se efetivou no 
governo Vargas (1930-1945) que, ao consagrar, pelo Decreto nº 
22.928, de 12 de julho de 1933, Ouro Preto como “monumento 
nacional”, demonstrou conhecer o potencial simbólico dos bens 
culturais. 

 

Nesse momento referenciado por Rodrigues (op. cit.), foram iniciados, 

inclusive, os primeiros movimentos de afirmação da cultura, povo e território 

baianos, como o visto na segunda parte desse trabalho, fundamentais para a 

consolidação do estado enquanto um dos principais destinos turísticos do país. 

Entretanto, mesmo o turismo sendo correlacionado diretamente com o 

patrimônio local, ainda poucas são as ações para a efetiva proteção daquilo 

que este consome. 
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Mapa 8: Municípios que possuem legislação específica sobre zona e/ou área de interesse arquitetônico e arqueológico - RMs 

de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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E como reflexo da baixa valorização e proteção a áreas de interesse 

arquitetônico, poucos são os municípios metropolitanos que contém legislação 

específica para a área, dando destaque aos municípios de Recife-PE, Olinda-

PE, Paulista-PE e Abreu e Lima-PE, da RMR, que formam local onde se iniciou 

o processo de colonização de Pernambuco, fundamentais na construção do 

imaginário social de identidade e cultura do estado, consequentemente para o 

turismo implantado no local. Esse fato deprecia-se quando analisados 

indicadores de legislação para áreas de interesse arqueológico (continuando 

com o Mapa 8), na medida em que, da mesma forma como a legislação de 

proteção da paisagem, muitas vezes está embutida em outras legislações, 

como as de proteção a áreas de interesse histórico, cultural e/ou arquitetônico, 

por ser a compreensão de patrimônio arqueológico43 muito próxima a estas 

outras áreas. 

Assim, na RMR os municípios que contém legislação específica para 

patrimônio arqueológico diminuíram, excluindo, inclusive o município de Olinda, 

tombado como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura  (UNESCO). Porém, de modo reverso, o 

município Cabo de Santo Agostinho-PE, que não contém legislação para 

patrimônio arquitetônico, já o contém para proteção arqueológica, devido a 

presença de resquícios do contexto histórico de proteção do litoral 

pernambucano à invasão holandesa, como exemplo as ruínas do Quartel de 

Nazaré, forte construído no século XVII. Assim, percebe-se que muitas vezes a 

proteção de determinadas áreas específicas estão contidas em outras 

legislações, unindo-se, contudo outras vezes se distanciam, visto a 

proximidade entre essas áreas de proteção ao patrimônio em específico. 

Em relação à RMN, apenas a capital Natal-RN contém legislação 

específica para patrimônio arquitetônico visando, principalmente, à proteção da 

área central da cidade, representada pelos bairros da Ribeira e Cidade Alta. 

Apenas nesses dois bairros existem construções prediais relativas a diferentes 

                                                           
43

 Patrimônio arqueológico compreende a porção do patrimônio material a qual os métodos de 
arqueologia fornecem conhecimentos primários. Engloba todos os vestígios da existência 
humana e interessam todos os lugares com indícios de atividades humanas, não importando 
quais sejam elas, estruturais e vestígios abandonados de todo o tipo, sem tempo específico 
(IPHAN, 1990). 
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períodos históricos que, segundo Costa (2006), vão desde o passado colonial, 

passando pelo art nouveau, neogótico, eclético, até o protomoderno e 

moderno, e com específicas legislações e projetos para sua preservação. 

Todavia, a existência da legislação, embora seja importante para a maturidade 

e estrutura institucional, por ser o instrumento que mostra como a gestão 

pública pensa e age sobre algo determinado, não significa dizer que esta é 

efetivada. Inclusive, a parte histórica da cidade não é apropriada para o 

desenvolvimento da atividade turística, tornando-se área destinada à 

funcionalidade de órgãos públicos e/ou reurbanização voltada para projetos de 

habitação de interesse social, mostrando pouca integração dessas áreas com a 

imagem vendida da cidade em relação ao setor. Assim, o turismo se apropria 

de pequenos espaços dos municípios onde se espacializa e, no caso 

específico da RMN, sua proposta não tem interesse de abarcar todo o seu 

contexto socioeconômico, paisagístico, arquitetônico e cultural, como há de 

modo mais complexo na RMS e RMR. 

No que diz respeito à proteção de áreas de interesse arqueológico na 

RMN, o município de Ceará-Mirim-RN destaca-se como o único município 

metropolitano, além da capital, preocupado com a temática em seu espaço. 

Ceará-Mirm-RN insere-se nessa seara na medida em que o vale do rio, que 

leva o mesmo nome do município, contém diversos vestígios construtivos e 

com variados estados de conservação, ligados à cultura açucareira datada de 

meados do século XIX e do século XX (BERTRAND, 2010). 

Essa atividade econômica de outrora permitiu com que grande parte das 

ruínas dos engenhos passasse a ser representante do patrimônio histórico 

local, dando ao município de Ceará-Mirim-RN, particular importância para o 

contexto da narrativa histórica do litoral norte-riograndense. Vários são os 

projetos, de cunho local, que buscam resgatar e valorizar esse patrimônio 

arquitetônico-arqueológico do município, a exemplo o projeto Rota dos 

Engenhos, que faz percurso pelos antigos engenhos do município. Contudo, o 

turismo realizado na sede municipal (parte continental) dessa localidade não se 

articula com o turismo demandado pela capital Natal, por não se inserir na 

proposta do turismo “sol e mar” litorâneo, fazendo com que grande parte do 



 

  

P
ág

in
a1

5
2

 

público seja composto de estudantes e de pesquisadores da própria localidade, 

interessados no contexto histórico do estado. Esse quadro permite dizer que, 

na medida em que o turismo restringe-se ao turismo tipo “sol e mar”, como 

principalmente nos casos da RMN e RMF, torna-se mais difícil uma maior 

sinergia com outras potencialidades turísticas situadas na parte continental da 

região metropolitana, área mais próxima da metrópole dinamizadora da 

atividade no NE brasileiro. Ou seja, a grande especificidade em um 

determinado tipo de segmento restringe o potencial da atividade, não 

permitindo que outros elementos da identidade territorial do lugar façam parte 

do turismo local. Como bem especificado nas atuais diretrizes para o turismo 

nacional, defendidas no PNT 2007-2010, a necessidade de desenvolvimento 

do tripé interiorização, diversificação e desconcentração da atividade se faz 

eminente, tendo em vista a capacidade de saturação do setor que, em 

determinados espaços, é muito grande devido sua frivolidade. 

O mesmo é constatado na RMF. De modo mais confortável do que a 

RMN, contém mais municípios com legislação de proteção ao seu patrimônio 

arquitetônico. Não obstante sua dinâmica em relação ao turismo é a mesma 

que na RMN, por dar maior ênfase ao turismo litorâneo em sua região 

metropolitana, embora todo o contexto de patrimônio arquitetônico dos 

municípios metropolitanos de Fortaleza-CE, Caucaia-CE, São Gonçalo do 

Amarante-CE e Aquiraz-CE, que passará a ser valorizado no PRODETUR II, 

com importantes bens tombados, como ainda será visto na próxima parte 

desse trabalho.  

Os bens tombados variam desde antigos casarios, até cadeias, 

mercados públicos, igrejas e faróis, como o Farol do Mucuripe, em Fortaleza-

CE, datado de 1846 (BNB, 2012), que são responsáveis por comporem o 

patrimônio arquitetônico do referido estado. Porém, apenas Fortaleza-CE e São 

Gonçalo do Amarante-CE contêm legislação específica para proteção desse 

tipo de bem, quadro que se encurta quando analisados os municípios que 

contém legislação de proteção de área de interesse arqueológico, destacando-

se, somente, a capital Fortaleza-CE e o município de Cascavel-CE, por conter 
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em seu território sítios arqueológicos catalogados no Cadastro Nacional de 

Sítios Arqueológicos do IPHAN (IPHAN, 2012). 

Em relação à RMS, os municípios de Salvador-BA, Candeias-BA e 

Itaparica-BA se destacam como os únicos a conterem legislação para o 

patrimônio arquitetônico e, no que concerne à preservação do patrimônio 

arqueológico, apenas Salvador-BA. Essa realidade permite aferir que, não 

somente nesse último indicador citado, mas a maioria de todos os indicadores 

mostra uma grande concentração da existência de instrumentos legislativos 

nas capitais metropolitanas.  

Em alinhamento com a compreensão do IBGE (2009), esse fato mostra 

que as metrópoles estaduais são detentoras de uma maior estrutura financeira 

para manutenção da complexidade de gestão e ordenamento do território, que 

se exige para qualquer gestão municipal. A exceção dos indicadores que 

indicam Fortaleza-CE e Recife-PE como não integrantes de área de interesse 

turístico; Salvador-BA que não consta numa área com a influência de 

empreendimentos de forte impacto ambiental; e, novamente, Salvador-BA que 

não contém legislação específica para proteção de área de específico valor 

histórico, todas as capitais estaduais afirmam comporem áreas e conterem 

legislações especificas pertinentes a uma melhor estruturação para o 

desenvolvimento da atividade turística nos respectivos estados. Inclusive, estes 

mesmos indicadores citados, que excluem determinadas capitais 

metropolitanas, são passiveis de questionamentos, na medida em que é sabida 

a composição de Fortaleza-CE e Recife-PE em áreas de interesse turístico, 

bem como a valorização dada ao patrimônio cultural, por parte da gestão 

pública de Salvador-BA. 

Essa concentração constatada será repetida não só na existência de 

instrumentos legislativos, como também, e principalmente, no que tange aos 

serviços voltados para o setor turístico, que será visto a partir da análise da 

distribuição espacial, por município metropolitano, desses serviços. 

As capitais concentram não apenas infraestruturas, população, serviços, 

mas concentram ainda uma rede mais complexa no que diz respeito a 

governança de seu território, a partir de um aparato legal bem mais elaborado e 
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segmentado, o que torna a gestão e ordenamento territoriais das metrópoles 

mais cauteloso, na medida em que se aumenta os instrumentos normativos 

para o uso e ocupação de qualquer área.  

Essa maior complexidade na gestão do território das metrópoles pode 

ter vários elementos de origem e um dos fatores diz respeito à existência de 

uma mais complexa composição populacional, que significa uma maior 

capacidade de organização social, bem como de fiscalização. Pode-se aferir, 

igualmente, que são as capitais as principais receptoras de investimentos 

públicos, principalmente os voltados ao turismo, necessitando, pois, da 

contrapartida que mostre sua capacidade de planejamento na gestão de 

recursos desses municípios, embora que, com o aumento das atribuições 

municipais, venha existindo forte cobrança para os municípios a respeito de 

uma série de instrumentos de gestão e de “racionalização de suas máquinas 

administrativas, a fim de garantir o efetivo cumprimento de suas crescentes 

funções” (IBGE, 2009, p. 36). Contudo, foi perceptível pela análise dos 

indicadores que os municípios metropolitanos ainda cometem equívocos no 

que diz respeito a uma maior racionalização, existência e eficiência de seus 

instrumentos de gestão, para o cumprimento de suas funções na governança 

territorial. 

Percebeu-se, ainda que o tempo de fundação e de emancipação política 

do município não significa dizer que este tem melhor capacidade de 

organização institucional, visto que em muitos dos municípios metropolitanos 

são, inclusive, mais antigos do que as próprias capitais, porém não contam 

com o mesmo aparato institucional à gestão turismo e ao ordenamento do 

território, de modo geral, como exemplo de Aquiraz-CE, município mais antigo 

do que a capital Fortaleza-CE, sem maiores estruturas no que concerne aos 

instrumentos administrativos do que a capital. 

Outro ponto que merece consideração é que, a partir dessa gama de 

indicadores levantados, entende-se não existir articulação e integração no que 

diz respeito à existência de legislações específicas entre os municípios. 

Percebe-se que muitos destes, com características culturais e ambientais 

comuns, variam bastante no que diz respeito a sua capacidade de 
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planejamento para determinadas áreas. Ou seja, instrumentos normativos que 

deveriam ser básicos e padronizados, devido às similaridades de seus recortes 

geográficos e de suas composições histórico-sociais, variam de município para 

município, estando presente em uns e em outros não, mostrando a ausência de 

uma diretriz política maior, de cunho estadual ou federal, que exija uma 

extensão da complexidade e da responsabilidade em relação as suas 

respectivas gestões territoriais. Essa percepção está presente em todos os 

indicadores aqui analisados, na medida em que poucos municípios, 

especialmente as metrópoles, contêm maior estrutura no que diz respeito à 

gestão para a atividade do turismo, foco da natureza dos indicadores 

levantados, e os demais componentes da RM ficam à margem dessa maior 

estrutura. 

Assim, essa primeira etapa de análise dos dados mostra que, embora as 

RMs em estudo se assemelhem em alguns indicadores, a exemplo da 

perceptível homogeneidade no que se refere à existência de Secretarias 

Municipais de Turismo, bem como homogeneidade percebida quando grande 

parte das gestões municipais afirmam comporem Área de Interesse Turístico, 

nos demais indicadores, principalmente os relacionados a existência de 

legislações para áreas específicas, apreende-se diferenciações existentes 

entre as RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA.  

Percebe-se que, no referente à legislação específica para Proteção de 

Área de Interesse Ambiental, as RMR e RMF se destacam com maior 

quantidade de municípios com legislação para tanto, e a RMN com a pior 

situação no quesito. Porém, embora o quadro de legislações específicas para 

proteção do Patrimônio Ambiental seja crítico, necessitando ainda que muitos 

os municípios reflitam sobre a questão no âmbito do local, o meio ambiente e 

sua proteção ainda se encontra num quadro mais confortável quando 

comparado com a Proteção do Patrimônio Cultural (patrimônio histórico, 

cultural, paisagístico, arquitetônico e arqueológico).  

A RMR, mais uma vez, se destaca como a região metropolitana que 

mais contém municípios com legislações específicas para proteção de áreas 

com particulares valores históricos, culturais, paisagísticos (também destaque 



 

  

P
ág

in
a1

5
6

 

positivo à RMF nesse ponto), arquitetônicos e arqueológicos. Excetuando no 

indicador de Legislação de Proteção à Área de Valor Arquitetônico, em que a 

RMN se encontra com o pior aparato legal para tanto, em todos os demais 

indicadores a RMS contém menos municípios com legislações específicas. 

Tanto na proteção de área de valor histórico, cultural, paisagístico e 

arqueológico, a região metropolitana de Salvador, contraditoriamente, se 

mostra como a mais fragilizada, perante toda a sua importância na formação 

territorial do país.  

Como o dito, o tempo não é fator que indique maior alicerce nas bases 

institucionais dos municípios, o que se pode aferir que outros fatores são 

intervenientes nessa questão, estando diretamente vinculados com a 

construção política e social desses territórios.  Dessa forma, por entender-se 

juntamente com Knieling; Othengrafen (2009b), que o Estado, em suas 

diferentes escalas de jurisdição, planeja e ordena o seu território, a partir das 

experiências de elementos internos, pautados na trajetória da construção de 

seus respectivos territórios, percebe-se que essas diferenciações são inerentes 

a culturas de territórios diferenciadas, que não se coadunam numa mesma 

lógica de modelo de gestão mais complexo, e que tenha uma visão mais 

unificada em relação ao ordenamento territorial, embora as similaridades 

regionais. 

É perceptível que a força dos elementos endógenos, representados por 

um pensamento diferenciado na implantação do turismo na RMR, que não se 

focou em apenas um tipo de turismo, voltado estritamente para o “sol e mar”, 

comum ao NE brasileiro, e que visionou a valorização dos espaços do interior 

pernambucano, sua cultura e patrimônio histórico-arquitetônico, devido uma 

conduta político-cultural diferenciada (BONALD, 1978), permitiu com que a 

RMR se encontre num quadro institucional mais confortável no que concerne a 

um melhor e mais qualitativo ordenamento territorial da atividade turística em 

seu território, por existirem mais instrumentos reguladores deste espaço. 

Essa lógica não se aplicou a RMS que, embora tenha traçado um 

contexto social e cultural bastante próximo ao da RMR, não permitiu o 

desenvolvimento de uma melhor base para a gestão do turismo, a partir dos 
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diversos indicadores elencados diretamente relacionados à gestão qualitativa 

da atividade. Apesar disso, perceber-se-á, ainda, que esse quadro não fica, 

necessariamente, estático no que diz respeito à RMS e as outras RMs, quando 

analisados os demais indicadores relacionados à gestão e ordenamento 

territorial do turismo. 

 

3.2.3. Instrumentos de política urbana (IBGE - Perfil dos Municípios 

Brasileiros 2009) 

 

Instrumento legislativo importante para análise de um ordenamento 

territorial consciente e diferenciado nos espaços urbanos municipais é o Plano 

Diretor. Definido pelo Estatuto das Cidades (2001) como um documento técnico 

construído com “um conjunto de princípios e regras orientadoras da ação dos 

agentes que constroem e utilizam o espaço urbano”, que tem por objetivo 

regular seu uso e ocupação do solo. Principalmente para áreas de interesse 

turístico, o Plano Diretor tem papel fundamental na regulamentação da 

atividade nos territórios, na medida em que define áreas, limites, gabaritos e 

demais normas técnicas de ocupação no solo urbano.  

A exigência de planos diretores para os municípios turísticos é descrita 

no Estatuto das Cidades e define que44 

 

o  Plano Diretor é obrigatório para os municípios que: 
• tenham mais de 20 mil habitantes; 
• integrem regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; 
• estejam incluídos em áreas de especial interesse turístico; 
(ESTATUDO DAS CIDADES, 2001). 

  

Todos os municípios litorâneos também contêm Plano Diretor e isso é 

conseqüência não somente da exigência do Estatuto das Cidades, mas 

também critério para recebimento de investimentos públicos para o 

desenvolvimento do setor turístico, por parte dos municípios, tendo em vista 

que as cidades são foco do turismo, por sua concentração na oferta de 

serviços. Essa medida fora adotada, principalmente, no PRODETUR II, pois a 

                                                           
44

Grifo nosso. 
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segunda fase desse programa, que focou o desenvolvimento institucional do 

turismo, teve mais de R$ 5 milhões de investimentos pelo MTur no ano de 

2006, voltados “para a preparação de planos diretores municipais, projetos de 

fortalecimento da gestão em turismo em âmbito estadual e municipal, projetos 

executivos de obras, bases cartográficas e infraestrutura”. (PNT 2007-2010, p. 

31) 

Os únicos municípios que não contém o referido instrumento legislativo 

estão situados na parte continental de suas respectivas RMs, que são 

Pindoretama-CE e Vera Cruz-RN e, como é sabido que o turismo é importante 

fator que leva pequenos municípios a elaborarem seus planos diretores, a 

inexistência desse instrumento nesses municípios se explica por sua baixa 

integração com o turismo metropolitano. Isso não quer dizer que o turismo seja 

o único fator responsável para que os municípios contenham Planos Diretores, 

porém, para a realidade de NE brasileiro, onde a atividade turística é a atual 

dinamizadora de uma nova lógica, tanto simbólica quando socioeconômica 

neste espaço (DANTAS, 2009), sem dúvidas o setor é fator interveniente para 

tanto. 

 
3.2.4. Recursos para implantação de empreendimentos (IBGE - 

Perfil dos Municípios Brasileiros 2009) 

 

Aliada a análise dos instrumentos da política urbana (Plano Diretor), da 

existência de Secretarias de Turismo municipais e de Legislação e 

Instrumentos de Planejamento municipal (legislações para áreas específicas), 

outro indicador diretamente relacionado ao turismo nos espaços municipais 

metropolitanos e, também participante do universo da pesquisa do IBGE 

(2009), diz respeito aos investimentos de recursos públicos para implantação 

de empreendimentos voltados tanto para o Comércio e serviços, quanto 

especificamente para o setor Turístico, de esporte e lazer.  

A medida é incentivar a criação de empreendimentos para os referidos 

setores, a fim de que estes possam gerar renda aos cofres públicos municipais 

no futuro, a partir do pagamento de tributos. Essa é uma forma de criar 

mecanismos alternativos para que os municípios não dependam tanto de 
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transferências do governo federal, proporcionando-lhes mais autonomia no que 

diz respeito a recursos para sua gestão. (IBGE, 2009) Na referida pesquisa do 

IBGE (2009), foi consultado se houve investimentos, esses basicamente 

pautados na isenção de impostos, para empreendimentos voltados para 

indústria, agropecuária, além de investimentos nos setores de Comércio e 

serviços e Turismo, esporte e lazer. Contudo, focou-se apenas nos dois 

últimos, entendendo que estão diretamente relacionados a manutenção e 

existência do turismo. 

A partir dos dados filtrados para os espaços metropolitanos em questão, 

percebe-se que, diferentemente dos outros indicadores, que abordavam a 

existência de legislações para áreas específicas, a RMS é a região 

metropolitana onde as gestões municipais afirmam mais investirem em 

mecanismos de incentivo à implantação de empreendimentos voltados ao 

Setor de Comércio e Serviços (Mapa 9), com mais de 53% dos municípios. 
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Mapa 9: Mecanismos de incentivo à implantação de empreendimentos voltados ao Comércio e Serviços e ao Turismo - RMs 
de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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No entanto, quando analisados os investimentos para empreendimentos 

voltados ao setor de Turismo (Mapa 9), esporte e lazer, esse número cai para 

30%, concentrando-se nos municípios litorâneos de Itaparica-BA, Salvador-BA, 

Camaçari-BA e Mata de São João-BA. Essa mesma lógica é mantida na RMR, 

onde 50% dos municípios criam medidas para investimento no Setor de 

Comércio e Serviços, contudo, quando se trata em investimentos para o setor 

turístico, o número de municípios cai, exercendo apenas Recife-PE políticas 

dessa natureza. 

No que diz respeito à RMN, apenas 20% de seus municípios, 

representados por Natal-RN e Nísia Floresta-RN, investem no Setor de 

Comércio e Serviços. A lógica continua a mesma, apenas inserindo-se o 

município de Parnamirim-RN, no que se refere aos investimentos no Setor de 

Turismo, Esporte e Lazer, sendo esses três municípios, além de Extremoz-RN 

(que não aparece investindo nesse eixo) os municípios concentradores do 

turismo metropolitano na RMN.  

Constata-se uma lógica de concentração de investimentos, na área do 

turismo, em municípios litorâneos. Significando que, em praticamente todas as 

RMs, os municípios que criam políticas de incentivo à criação de investimentos 

públicos e privados, voltados ao setor do turismo, estão no litoral, o que ratifica 

a concentração e a não diversificação do turismo sol e mar no NE brasileiro.  

Medidas de incentivo à autonomia de receitas na escala municipal, como 

estas, poderiam ser importantes instrumentos para o reordenamento territorial 

da atividade turística do litoral nordestino, tendo em vista que, segundo Estaba 

(1999), uma das principais metas do ordenamento do território é pautada tanto 

na desconcentração das oportunidades, quanto em medidas autônomas dos 

territórios no que diz respeito à construção de diretrizes para eficácia de suas 

próprias gestões. Nota-se que ainda faltam ações públicas, em ambas as 

escalas de governo, mais proativas no que tange a essa questão, 

principalmente falta de vontade política na escala municipalista. 

Nessa perspectiva, a partir da evolução do conceito de OT, visto na 

primeira parte desse trabalho, que entende que seu estudo sai da perspectiva 

de buscar compreender o OT apenas como um mero instrumento de governo, 
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geralmente um plano de OT pronto e acabado, mas sim um estudo mais amplo, 

que compreenda os meandros do processo de gestão, de sua maturidade e 

vivência institucionais, por serem fatores diretamente intervenientes às ações 

finais de governo (as culturas de ordenamento de território), a partir dos dados 

até aqui analisados, e somados aos que ainda serão vistos, entende-se que a 

concentração no litoral e má estruturação institucional do turismo no NE é fruto 

do contexto histórico, que privilegiou as metrópoles, por se atrelar a esses 

pontos modernos no território nordestino, uma atividade que mudaria o 

imaginário da região. Mas também é resultado do pouco comprometimento da 

escala municipal no que concerne ao planejamento e ordenamento do setor, 

que pode ser dado tanto a partir de um amplo aparelhamento legal e 

institucional, como as legislações aqui vistas, quanto a partir da criação de 

incentivos e estratégias locais para o desenvolvimento do setor, 

consequentemente para a geração de receitas municipais. 

Embora seja sabido que a ausência de maiores recursos seja fator 

interveniente para maior complexidade e ramificação da atuação das 

prefeituras em seus territórios, não justifica a pouca importância dada ao setor, 

visto o turismo ser significante para a dinâmica socioeconômica das RMs em 

estudo. Exemplo é o último indicador analisado, que mostra a possibilidade dos 

municípios investirem no setor turístico em seus espaços, como mecanismo 

para geração de receitas aos cofres públicos municipais, o que não ocorre de 

modo efetivo. Ou seja, todo o investimento e comprometimento com o turismo 

no NE vêm da escala federal, contribuindo minimamente a escala municipal 

para tanto, principalmente a partir do momento em que se insere no NE 

grandes projetos de desenvolvimento regional, como o PRODETUR. 

A única RM que foge à regra, de investimentos no setor do turismo 

apenas pelos municípios litorâneos, é a RMF, visto que em relação aos 

investimentos no Setor de Comércio e Serviços, existe determinada 

homogeneidade tanto em municípios litorâneos quanto continentais. Porém, em 

relação aos investimentos voltados para o Setor de Turismo, Esporte e Lazer, 

percebe-se que nenhum município que exerce essa política está no litoral, o 

que permite aferir que políticas de incentivos para o desenvolvimento do setor 
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são necessárias, principalmente em territórios que exista baixa sinergia com o 

turismo litorâneo demandado pelo capital. Porém, poucos são os municípios da 

RMF que exercem essa política, sendo apenas 26% destes. 

 Assim, os poucos os investimentos das gestões municipais em relação 

ao setor turístico, coloca em xeque a importância da atividade nestes referidos 

espaços, já que, como dito, é atividade responsável por dinâmicas econômicas 

significantes nas RMs de estudo. 

Os indicadores ora analisados mostram concentração do setor do 

turismo nos espaços do litoral, demonstrando pouco comprometimento das 

escalas municipais com o setor, principalmente nos municípios continentais. 

Perceber-se-á ainda, a partir da distribuição espacial do número de 

estabelecimentos voltados à oferta de serviços no setor do turismo, que toda 

essa lógica é ratificada com a concentração desses serviços nas metrópoles e 

como a baixa conscientização, por parte do poder público e do empresariado, 

em relação às suas respectivas responsabilidades em referenciar informações 

a respeito do setor para os órgãos competentes, vinculados ao MTur. 

 

3.2.5.  Prestadores de serviços turísticos (CADASTUR) 

 

Como dito na introdução do trabalho, foram tomados 5 indicadores para 

análise, referentes ao CADASTUR, a saber: 1) Agências de turismo; 2) Casas 

de espetáculos; 3) Locadoras de veículos; 4) Meios de hospedagem e; 5) 

Restaurantes, bares e cafés. 

A partir da análise do primeiro indicador, que diz respeito à distribuição 

espacial de Agências de turismo nos espaços metropolitanos de Fortaleza-CE, 

Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, percebe-se a forte centralidade das 

metrópoles na concentração desse tipo de serviço, o que leva ao entendimento 

de que, além das metrópoles serem as dinamizadoras do turismo nas RMs de 

estudo, são ainda os maiores municípios em relação à quantidade 

populacional, concentrando, consequentemente, maior diversificação de 

serviços. 
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Da mesma forma como as metrópoles mostraram-se detentoras de uma 

gama maior de instrumentos legislativos, que regem seus respectivos territórios 

municipais, na mesma lógica, são concentradoras de uma gama maior e mais 

complexa de serviços, o que lhe proporciona centralidade regional.  

Pelo Mapa 10, observa-se que a metrópole mais centralizadora desse 

tipo de serviço é a RMN, contendo sua metrópole Natal-RN uma totalidade de 

142 agências de turismo cadastradas, em comparação aos demais municípios 

metropolitanos, que contém entre 0 a 5 agências. Porém, em todas as RMs, 

existe grande discrepância nos números relativos à oferta desse tipo de serviço 

entre as metrópoles e os demais municípios metropolitanos. O espaço entre a 

totalidade e os valores intermediários e mínimos é bastante significativo, como 

mostra a RMF quando Fortaleza-CE contém o total de 214 agências e os 

municípios de Aquiraz-CE e Eusébio-CE, que estão logo após a capital com o 

maior número de agências, contém em seu território entre 5 e 8 destas.  

Essa diferença nas RMR e RMS fica menos intensa, mas não menos 

discrepante, na medida em que os municípios de Jaboatão dos Guararapes-PE 

e Lauro de Freitas-BA contêm 30 e 38 agências, respectivamente, o que 

significa maior distribuição desse tipo de serviço no território metropolitano. 

Porém, os municípios de Mata de São João-BA, Moreno-PE e Olinda-PE, que 

estão na mesma faixa de valores dos municípios de Jaboatão dos Guararapes-

PE e Lauro de Freitas-BA, contém respectivamente, 16, 8 e 1345 agências em 

seus territórios, o que demonstra grande diferença entre estes. Isso é reflexo 

da grande distância em relação aos valores contidos nas metrópoles, quando 

que, em Recife-PE, o número de agências de turismo chega a 185 e em 

Salvador-BA chega a 337. 

                                                           
45

 Valores totais obtidos a partir do banco de dados do software Terra View, não expressados 
nos mapas, devido o fatiamento estatístico a partir do modo “passos iguais”, como parâmetro 
de agrupamento.  
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Mapa 10: Agências de turismo, por município metropolitano - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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Significa dizer que a grande concentração desse tipo de serviço nas 

metrópoles faz com que, embora demais municípios metropolitanos disponham 

à sua oferta, não é suficientemente próximo à quantidade concentrada nas 

capitais, traçando forte diferenciação territorial nas RMs em relação a atividade 

do turismo.  

No que diz respeito ao indicador Casas de espetáculos, existe 

determinado agravante, que é a total ausência de cadastro desse tipo de 

serviço para todos os municípios metropolitanos. A partir disso, percebe-se que 

o número de Agências de turismo (Mapa 10) vinculadas ao CADASTUR é 

bastante relevante, quando comparado com o indicador referenciado e os 

demais indicadores que ainda serão analisados. Sem dúvidas, isso é devido ao 

segmento das Agências de turismo ser diretamente relacionado ao setor do 

turismo, o que não o é nos demais indicadores, na medida em que os usuários 

de Casas de espetáculos, de Locadoras de veículos e de Restaurantes, bares 

e cafés (que ainda serão vistos) têm origens difusas e não estão unicamente 

relacionados ao turismo, contudo, esses serviços são fundamentais para o 

subsídio deste setor. 

 Assim, é cabível dizer que o cadastro nacional de empreendimentos 

vinculados ao turismo é um avanço significativo para os seus estudos, porém, 

outro fator que também leva o baixo cadastro de empreendimentos no 

CADASTUR é reflexo do pouco comprometimento não só dos empresários do 

setor, mas também das prefeituras municipais que não criam medidas que 

visem promover essa importante forma de referência dos serviços voltados ao 

turismo em seus respectivos espaços. Essa realidade é tão evidente que o 

PRODETUR II criou medidas de minimizar a distância nas informações sobre o 

turismo e o empresariado, a partir de cursos voltados para esse segmento, 

como será visto no capítulo subsequente. 

Por se entender que o ordenamento do território é a organização não 

apenas física das infraestruturas e objetos no espaço, mas também a 

organização de instrumentos para seu óptimo funcionamento e manutenção do 

sistema de objetos e de ações, mecanismos que referenciem e organizem 
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informações espaciais são de grande importância para a eficaz dinâmica 

funcional do território. 

Ainda vale destacar que a quantidade de documentos necessários, para 

o efetivo cadastro dos empreendimentos no CADASTUR, é bastante 

expressiva e necessita ser constantemente renovada, o que demanda tempo e 

recursos dos empresários no pagamento de impostos. Tal fator também se 

torna empecilho para a efetivação de um cadastro de informações sobre o 

setor mais amplo, complexo e difundido. 

Acredita-se, pois, que todos esses fatores são intervenientes para a 

quantidade de empreendimentos e pessoas que trabalham sem 

profissionalismo e/ou pautados na informalidade dentro do setor turístico, o que 

prejudica ainda mais os estudos e levantamentos de informações a respeito da 

real dinâmica da atividade. 

 Em relação ao Mapa 11, que aborda a espacialização das Locadoras de 

veículos nas RMs em estudo, percebe-se que a lógica é mantida no que diz 

respeito à concentração do serviço nas metrópoles e o baixo número de 

cadastro de empreendimentos que atuam nesse ramo. Da mesma forma que é 

sabida a significativa quantidade de Casas de espetáculos nos espaços 

metropolitanos, mas que, mesmo assim, não obteve nenhum registro no 

sistema CADASTUR, o indicador Locadoras de veículos também chama 

atenção, devido os poucos dados disponíveis no sistema, apesar desse tipo de 

serviço ser bastante comum em cidades turísticas. 

Em praticamente todas as metrópoles das quatro RMs de estudo, o 

cadastro das locadoras não passou do número total de 11 estabelecimentos 

em Natal-RN, 7 estabelecimentos nas RMs de Fortaleza-CE e Recife-PE e 6 

destes nas RM de Salvador-BA. Em todas as RMs, a dispersão territorial de 

Locadoras de veículos mostrou-se incipiente, inclusive nas capitais e nos 

municípios que fazem fronteira com as capitais, que geralmente são os mais 

integrados ao turismo metropolitano. 
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Mapa 11: Locadora de veículos, por município metropolitano - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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O mesmo acontece com o indicador Meios de hospedagem (Mapa 12), 

na medida em que, perante a grande quantidade de estabelecimentos que 

servem como tal – sejam hotéis, pousadas, flats, albergues, resorts etc. – 

amplamente comuns nas cidades turísticas nordestinas, principalmente nas 

RMs, também aparece com poucos cadastros, não chegando a 40 

estabelecimentos com registro na RMR, a 50 na RMN, a 60 na RMF e a RMS 

com exatamente 80 cadastros. 

A particularidade desse indicador, facilmente visualizado no Mapa 12, é 

que na RMR a quantidade maior de estabelecimentos desse indicador foge da 

metrópole e destaca Ipojuca-PE, município do distrito praieiro de Porto de 

Galinhas, como o município com a maior quantidade de cadastros, superando 

Recife-PE, o que mesmo assim não condiz com a realidade. Outros municípios 

metropolitanos também merecem ser destacados como Aquiraz-CE, Ceará-

Mirim-RN, Nísia Floresta-RN, e Mata de São João-BA por ainda obterem 

cadastros de empreendimentos no sistema nacional.  

Esses indicadores poderiam ser refutados, a partir de levantamentos em 

outros órgãos, geralmente mais fidedignos em nível municipal, como cadastro 

de ISS, IPTU ou através das secretarias estaduais de turismo. A partir de 

estudos de Ferreira (2009), poder-se-ia comparar, como exemplo, os dados do 

CADASTUR com o cadastro da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR) do 

estado do RN, no que tange ao número de Meios de hospedagem na RMN. De 

acordo com a SETUR do RN, a capital Natal-RN apresenta mais de 199 

estabelecimentos cadastrados e municípios como Extremoz-RN, Parnamirim-

RN, e Nísia Floresta-RN, que não apresentam nenhum cadastro no sistema 

nacional, no cadastro estadual aparecem com respectivamente 24, 13 e 12 

estabelecimentos cadastrados, todos do ano de 2004. 

Porém, a fonte dos dados dificilmente pode ser equiparada quando sai 

da escala municipal ou estadual, não permitindo, pois um estudo comparativo – 

 natureza deste trabalho – visto que a definições de indicadores variam, 

consequentemente, de acordo com a padronização dos dados. Assim, o 

cadastro nacional de informações sobre o setor turístico, embora com ainda 

poucos registro perante o quadro real, é o mecanismo mais eficiente para 
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uniformização de informações sobre o setor e também para estudos de cunho 

comparativo. Necessita-se de maior comprometimento, por parte das gestões 

locais de turismo, no que se refere ao fornecimento de informações sobre o 

CADASTUR e criar políticas de conscientização sobre a necessidade de 

referenciar esse tipo de informação para os que atuam direta e indiretamente 

no setor. 

Acredita-se que cadastro nacional será a ferramenta mais ampla e 

importante para informações sobre o setor, contudo, por ainda ser instrumento 

novo para a gestão e organização de informações turísticas (funcionando 

desde 2010), os demais ramos, principalmente os indiretamente ligados ao 

setor ainda demorarão a participar do cadastro. Exemplo é o ramo de serviços 

pertinentes a Restaurantes, bares e cafés, como mostra o Mapa 13, pois da 

mesma forma que indicadores anteriores, contêm baixo cadastro de 

empreendimentos, embora a gama de prestadores do serviço. 

Assim, de acordo com o Mapa 13, perante a gama de prestadores 

desses tipos de serviços nas RMs de estudo, as capitais concentram a oferta, e 

vale destacar que municípios reconhecidamente integrados ao turismo 

metropolitano, não aparecem de modo relevante em todos os dados do 

CADASTUR, principalmente no indicador referenciado neste mapa, como 

Caucaia-CE e Aquiraz-CE, Extremoz-RN e Parnamirim-RN, Olinda-PE e Cabo 

de Santo Agostinho-PE, e Itaparica-BA, Lauro de Freiras-BA e Camaçari-BA, 

todos espaços do turismo litorâneo das RMs em questão. 
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Mapa 12: Meios de hospedagem, por município metropolitano - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 

 



 

  

P
ág

in
a1

7
2

 

Mapa 13: Restaurantes, bares e cafés, por município metropolitano - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e Salvador 
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Perante os cinco indicadores analisados sobre o CADASTUR, percebe-

se que a situação das RMs é bastante homogênea, no que tange a referência 

das informações prestadas sobre o setor. Homogênea tanto no sentido de que, 

em todas elas, poucos foram os estabelecimentos cadastrados, bem como a 

grande concentração em suas metrópoles, mostrando pouca dispersão da 

atividade no território metropolitano em relação a serviços prestados. 

Esse fato demonstra que o entendimento da importância do 

fornecimento de informações sobre o setor turístico, através de instancias 

municipais de gestão, ainda é fator que merece destaque e direcionamento de 

políticas públicas. Acrescenta-se o fato de mostrar que o reordenamento 

territorial da atividade do turismo nos espaços das RMs, bastante concentrado 

nas capitais, ainda e baixo e pouco tendencioso a modificação a curto e médio 

prazos, pois, embora ainda sejam poucos os cadastros, os existentes 

demonstram bem a concentração, a não dispersão territorial de serviços, de 

legislações e demais artefatos necessários ao planejamento sistemático do 

turismo. 

Demonstra, ainda, a baixa integração da atividade na escala intra-

municipal, no que diz respeito à capacidade de gestão dos municípios para 

com a atividade, reflexos de uma pobre promoção e responsabilização da 

atividade nessa escala. Essa responsabilização do turismo no município 

deveria partir sob amplas vertentes, que vão desde o planejamento, gestão e 

ordenamento territorial da atividade, à criação de políticas de conscientização, 

de diversificação do produto turístico e ser responsável por uma maior 

interlocução entre os agentes reguladores da atividade (poder público, ações 

públicas, políticas públicas) e a sociedade de modo geral, representada pelos 

prestadores de serviços turísticos, nativos, turistas etc. 

 Desta forma, percebeu-se que o ambiente social do turismo em cada 

RM de estudo fora permeado por peculiaridades e trilhado por diferentes 

caminhos no início de sua consolidação, enquanto atividade economicamente 

viável. Já o ambiente institucional do setor nas RMs mostra maior 

homogeneidade, no que tange aos elementos que definem o ambiente de 

gestão e de ordenamento territorial da atividade nas escalas municipais, 

homogeneidade esta em relação à baixa capacidade de autonomia na gestão e 

no ordenamento territorial da atividade. 
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Além de todos os elementos já elencados durante o capítulo, que 

demonstram os motivos da baixa autonomia de gestão municipal em relação ao 

setor, acredita-se que esse quadro diz respeito, também, ao decurso histórico 

de consolidação e de responsabilização da atividade nos territórios municipais, 

visto que as ações de promoção do turismo foram consolidadas nos territórios 

municipais nordestinos através de diretrizes e aspirações políticas advindas da 

escala nacional na década de 1970, com o II PND. 

Assim, a lacuna institucional ainda persiste, a compreensão sobre as 

formas de como o turismo atua no território devem ser ampliadas, de modo que 

várias são as ações e legislações necessárias ao desenvolvimento de proteção 

e manejo do território pensado para o setor. O PRODETUR II, enquanto a fase 

do programa que direcionou olhar para o desenvolvimento institucional do setor 

na escala do município, não teve condições de dar conta da demanda do 

fortalecimento institucional do setor, como será visto no capítulo seguinte. Crê-

se que ainda serão necessárias várias ações políticas para que haja o 

fortalecimento do ambiente institucional do turismo, nas diferentes escalas de 

gestão, embora seja particular de cada território municipal a busca pela 

ampliação de sua capacidade de gestão dessa atividade. 

 Com as leituras do ambiente social e do ambiente institucional feitas, 

a leitura dos artefatos de planejamento, que corresponde aos instrumentos 

físicos de ordenamento territorial da atividade (políticas e planos de turismo), 

torna-se mais elucidativa, por permitir maior entendimento a respeito dos 

motivos do direcionamento de recursos e de infraestruturas em suas ações de 

OT. Perceber-se-á que os municípios que se mostraram menos integrados ao 

um propício ambiente institucional para o turismo serão os menos beneficiados 

com as ações do PRODETUR, programa que interferiu pragmaticamente no 

território nordestino, com fins a seu preparo e adaptação para o 

desenvolvimento da atividade turística. 
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QUARTA PARTE  

 
 

 Culturas de ordenamento territorial do 
turismo: os artefatos de planejamento 

 
 

O presente capítulo busca fazer análise dos artefatos 
do planejamento da atividade turística nas Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE 
e Salvador-BA, a partir de seus instrumentos físicos, 

como os planos de turismo. 
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QUARTA PARTE – Culturas de ordenamento territorial do turismo: 

os artefatos de planejamento 

 

4. Análise do ordenamento territorial do turismo das RMs de Fortaleza-CE, 

Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, a partir dos planos de turismo – o 

PRODETUR I e II  

 

 Os artefatos de planejamento, assim compreendidos, pelo pensamento 

de Knieling; Othengrafen (2009b), como os produtos e elementos físicos 

resultantes de políticas de desenvolvimento e de ordenamento territorial em 

forma de documentos – sejam estes planos, projetos e programas – são 

fundamentais instrumentos de análise para estudos sobre políticas públicas, 

sobre as ações de governo e como este pensa e projeta seu território para o 

futuro, a partir de sua realidade local. De acordo com os referidos autores (op. 

cit.), essa última etapa, dos estudos das culturas de ordenamento territorial visa 

“achieve more focus” (op. cit.) ou conseguir maior detalhamento das ações de 

OT, neste caso, as ações de OT do turismo, a partir das ações planejadas de 

governo.  

Como o visto, toda a ação pública é resultante de processos 

engendrados em seus próprios territórios, que tomam concretude de acordo 

com a capacidade de gestão e maturidade institucional de seus governos, de 

acordo com a conscientização política de sua sociedade, bem como demais 

elementos, vistos nos capítulos anteriores, que são importantes para 

descortinar realidades locais. Essa necessidade de compreensão das culturas 

de territórios, enquanto nova vertente do OT torna os estudos sobre 

ordenamento territorial mais complexos, na medida em que visa se aprofundar 

no território, extrapolar os limites da esfera governamental, exceder os limites 

do que foi planejado e executado na escala do governo, para imbuir-se na 

realidade territorial local, sua história, características sociais e políticas, 

capacidade de gestão que, concatenados, formam a realidade cultural territorial 

de determinado local. 

Para tanto, a compreensão dos ambientes social e de planejamento são 

fundamentais na compreensão do porque foram dados específicos 

direcionamentos de recursos públicos e de ações públicas, no decorrer do 
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tempo, para determinados estados e municípios federativos ou segmentos 

turísticos em detrimento de outros. Da mesma forma como fora em outras 

áreas, a formação territorial, cultura local e força política também foram 

elementos norteadores para o direcionamento de ações e recursos públicos, 

voltados ao desenvolvimento da atividade do turismo em cada RM de estudo. 

A segunda parte deste trabalho buscou compreender como foram as 

origens da atividade turística em cada Região Metropolitana em foco. Porém, o 

limite temporal estabelecido para esse primeiro momento foi até o advento do 

PRODETUR I por dois motivos: o primeiro deles é por ter sido um programa de 

caráter nacional, o que deu a essa escala de poder, a prerrogativa do 

planejamento e fiscalização de suas ações, diminuindo o perfil localista de 

planejamento do turismo, como até então eram realizadas; o segundo motivo é 

que o PRODETUR I teve uma grande frente de ações, que foi voltada para o 

condicionamento infraestrutural das capitais e demais cidades, geralmente nas 

respectivas regiões metropolitanas, o que deu um caráter padronizado para as 

ações desse programa nessa sua primeira fase, porém definidor no 

ordenamento territorial da atividade nos territórios metropolitanos.  

Assim, enquanto um programa que redimensionou definitivamente o 

turismo nas RMs de estudo, a compreensão das ações realizadas pelo 

PRODETUR I é fundamental para se verificar como foi dado o OT da atividade 

turística. Todavia, vários estudos já tiveram o objetivo de contribuir para os 

reflexos do PRODETUR I nos territórios metropolitanos em questão, dentre 

estes o de Cruz (2000), Fonseca (2005), Dantas; Ferreira; Clementino (2010a) 

dentre outros do grupo de pesquisa Observatório das Metrópoles46 e demais 

literaturas. Desta forma, o foco deste estudo volta-se para análise dos planos 

de turismo (Planos de Desenvolvimento Integrados do Turismo Sustentável – 

PDITS) referentes ao PRODETUR II, porém, fazendo-se mister de modo 

sucinto, o entendimento das principais ações empreendidas nos territórios 

metropolitanos, durante a primeira fase do referido programa nacional, a fim de 

que se compreenda o ordenamento territorial dado à atividade. 

  

                                                           
46

 Grupo de pesquisa em rede sobre as regiões metropolitanas do Brasil, coordenado pelo 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR–UFRJ). Mais no site 
www.observatoriodasmetropoles.net. 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/
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4.1. Ordenamento territorial do turismo e PRODETUR I (1995-2005)  

 

 Ordenamento territorial, conceito nó articulador de três grandes frentes 

de ação, assim caracterizado, na primeira parte desse trabalho, pela CEMAT 

(2011) como um ramo acadêmico-científico, uma política pública e uma 

ferramenta do planejamento, é, preponderantemente, a ação pública 

raciocinada para o território. A partir do planejamento sistematizado para 

determinado espaço, busca levantar suas fragilidades, necessidades e 

congruências, e traçar suas metas que devem visar um planejamento voltado à 

modernidade, à diminuição das desigualdades, à propagação de oportunidades 

e ao desenvolvimento social, ambiental e econômico de determinado território. 

Embora o conceito do ordenamento territorial seja novo e não presente 

em grande parte das políticas públicas, historicamente executadas em nosso 

país, é cabível frisar que as políticas de cunho territorial que se desenvolvem, 

modificaram, e continuam modificando o espaço, ordenando-o de acordo com o 

projeto político de cada gestão e/ou escala pública de poder, e cristalizam no 

real as ideias planejadas para o território. 

Assim, todas as políticas públicas de turismo de caráter territorial (sejam 

estas de infraestrutura, aparelhamento institucional, legal etc.) modificaram e 

ordenaram o território para o desenvolvimento dessa atividade, internalizando 

ou não as características e aspirações ideológico-conceituais de ordenamento 

territorial. Porém, como o olhar desse trabalho sobre o OT da atividade turística 

dado nas RMs em estudo é pautada na visão contemporânea do spatial 

planning (DAVOUD; STRANGE, 2009), o entendimento de Estaba (1999), que 

segue essa linha de pensamento, é fundamental para as reflexões sobre o 

ordenamento territorial do turismo. Embora a autora não se debruce 

especificamente sobre o OT dessa atividade setorial, afirma que a grande meta 

do OT é proporcionar um sistema de cidades harmônico e eficientemente 

integrado a globalização, aproveitando-se das forças locais de fragmentação 

ou diferenciação territoriais com a finalidade de fortalecer sua capacidade de 

competitividade, criando, pois, uma identidade territorial, condição sine qua non 

para o estabelecimento de territórios turísticos. 

 Assim sendo, perceber-se-á que as características históricas e a 

estrutura de gestão estão diretamente correlacionadas com o OT do turismo 
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dado às RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, e que 

estes foram elementos definidores para cada ordenamento territorial de turismo 

dessas regiões metropolitanas. O PRODETUR I ratifica as tendências 

territoriais de turismo, já estabelecidas em cada região, potencializando-as, 

principalmente, a partir de forças políticas locais. 

 

 4.1.1. As Regiões Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-

PE e Salvador-BA e o PRODETUR I 

  

O PRODETUR I teve uma grande frente de ações voltada para o 

condicionamento infraestrutural principalmente das capitais e regiões 

metropolitanas no Nordeste brasileiro, reforçando o modelo de turismo urbano, 

comandado pelas suas metrópoles, enquanto grandes dinamizadoras do setor. 

Essas ações foram direcionadas, basicamente, para quatro grandes 

componentes genuinamente territoriais: a) aeroportos; b) transportes, c) 

saneamento básico/recuperação ambiental, d) patrimônio histórico, além 

do componente desenvolvimento institucional, enquanto importante ferramenta 

para a organização do turismo local, que será dado mais ênfase no 

PRODETUR II.  

Porém, de acordo com o projeto político de turismo já existente em cada 

estado, as tendências historicamente construídas do turismo local, os estados 

nordestinos, angariaram e distribuíram os recursos provenientes do programa 

nacional a partir dessas particularidades. Através do PRODETUR I, a Bahia 

continuou sendo o estado mais beneficiado no cenário político de 

direcionamento de investimentos para o setor turístico no NE brasileiro. Essa 

realidade é equiparada aos recursos repassados pelas políticas regionalistas 

da SUDENE, que privilegiaram fortemente esse estado, permitida pelos 

elementos históricos locais da política agressiva e das boas relações políticas 

entre ACM e a política de Estado Maior, que conseguiram reverter vultuosos 

recursos federais para o referido estado desde o final da década de 1960 até a 

década de 1990, com o advento do PRODETUR. 

 Dessa forma, a Bahia angariou, na primeira fase do PRODETUR, mais 

de 1/3 do total de recursos para todo o Nordeste brasileiro, reafirmando seu 
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histórico construído a partir de práticas e articulações políticas de valorização 

do estado por e a partir da atividade turística. Segundo Dantas47 

 

Nessa distribuição [dos recursos do PRODETUR I], continuam a se 
destacar os Estados Bahia (139,06 milhões de dólares) e do Ceará 
(88,339 milhões de dólares), correspondendo a 57,33% do volume 
de recursos totais, cabendo os restantes 42,67% aos demais Estados 
em ordem decrescente: Sergipe (32,604 milhões de dólares), 
Pernambuco (30,763 milhões de dólares), Alagoas (27,612 milhões 
de dólares), Maranhão (26,333 milhões de dólares), Rio Grande do 
Norte (22,333 milhões de dólares), Paraíba (19,997 milhões de 
dólares), e Piauí (8,849 milhões de dólares). (DANTAS, 2010b, p. 37). 

 

 Além da distribuição desigual dos recursos por estados, percebe-se, a 

partir da citação de Dantas (2010b) que, embora de todo o histórico e 

envolvimento com a atividade turística, vistos no ambiente social do turismo 

pernambucano, o referido estado não foi priorizado para o direcionamento dos 

recursos no PRODETUR I. Tal fato remete-se ao declínio que a atividade teve 

durante o período ditatorial militar, ainda na década de 1970, não reerguendo-

se após 1980 e 1990, diferentemente dos estados do Ceará e Bahia, este 

primeiro respaldado num novo projeto político neoliberal de Estado e, esta 

última, hegemônica na liderança da atividade na região. 

Nesse cenário de início da década de 1990, o Ceará emerge 

politicamente após a mudança do quadro de seus representantes políticos 

locais, que se apropriaram do turismo, enquanto ferramenta importante para 

ascender uma nova imagem positiva do estado, a partir das características 

geográficas de seu litoral. Ou seja, com o advento do PRODETUR I, muda-se o 

quadro de representatividade e importância do turismo dos estados. Na dança 

das cadeiras, a Bahia se mantém como principal destino turístico do país. 

Pernambuco, que também desenvolvera o turismo de modo vanguardista, 

atrelando a cultura e patrimônio histórico-arquitetônico local a sua proposta 

turística, desloca-se para um patamar onde a atividade exerce pouca influência 

em sua seara político-econômica. O estado do Ceará deslancha enquanto 

grande destino turístico, pleiteando com a Bahia quem mais recebe recursos 

para o setor, embora com menos produtos turísticos do que o estado baiano, e, 

por último, o estado do Rio Grande do Norte, o menos beneficiado 

                                                           
47

 Grifo nosso. 
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economicamente com recursos para o setor, externando sua baixa 

representatividade no cenário político nacional, tendo em vista conter o mesmo 

produto turístico vendido pelo estado do Ceará, e sua região metropolitana, se 

considerada a grande disparidade entre os recursos investidos nestes dois 

estados pelo programa. 

Mesmo com a concentração dos investimentos nos quatro componentes 

(aeroportos, transportes, saneamento básico/recuperação ambiental e 

patrimônio histórico) e mesmo com a mudança de representatividade e força 

política na angariação de recursos federais do PRODETUR para os estados, os 

elementos locais também relacionados ao seu conteúdo histórico se fizeram 

preponderantes, diferenciando a aplicação dos recursos do PRODETUR I pelos 

governos do CE, RN, PE e BA, permitindo suas diferentes características de 

OT da atividade.  

 

 4.1.2. Ordenamento territorial do turismo pelo PRODETUR I nas 

RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA: o início do 

processo de diferenciação e de baixa integração territoriais pela atividade 

 

 A Bahia, dos quatro estados aqui analisados, é o único que contém 

polos de turismo que extrapolam os limites de sua região metropolitana, o que 

demonstra a importância das RMs para a análise do turismo no NE. Além do 

polo Salvador e entorno, a BA ainda contém os polos da Chapada Diamantina, 

da Costa do Descobrimento e do Litoral Sul. Não obstante, como nosso foco 

visa o OT do turismo nas RMs, os polos em análise dos investimentos tanto do 

PRODETUR I e II, são os Costa do Sol (CE), Costa das Dunas (RN), Costa dos 

Arrecifes (PE) e Salvador e entorno (BA), enquanto principais polos de turismo 

metropolitanos no NE brasileiro. 

 Como o visto na segunda parte do trabalho, o turismo no NE era 

realizado de modo não sistemático pelos seus próprios governos locais, de 

acordo com suas ideias, maturidade institucionais, interesses políticos e forças 

da cultura local, como mediadores da impulsão dada para o setor pelos 

militares, ainda que de modo tímido. O PRODETUR se tornou paradigma no 

estudo do turismo para a referida região, na medida em que toma para si os 

elementos particulares dos territórios onde se espacializa, mas dando outra 
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lógica e outra visibilidade do turismo nordestino para o restante do país, 

principalmente a partir do marketing agressivo que propagou o Nordeste em 

escala tanto nacional, quanto internacional.  

Dessa forma, o PRODETUR I se insere nos territórios locais, a fim de 

ratificar a tendência de turismo dada nos territórios, e pautou suas ações na 

busca de proporcionar aos territórios já “turistificados” melhor qualidade à sua 

reprodução e planificação. 

Ver-se-á que essa vertente enveredada pelo turismo no PRODETUR I 

se diferencia do programa em sua segunda fase, que trouxe maior conotação 

ao desenvolvimento institucional e ao redirecionamento de novas tendências 

territoriais, ainda não expressas nos territórios locais do NE no momento do 

PRODETUR I.  

Logo, de acordo com o Mapa 14, percebe-se que os municípios 

metropolitanos contemplados com as ações do PRODETUR I são municípios 

que haviam começado seu processo de desenvolvimento do setor antes do 

advento do referido programa nacional e manejaram suas ações muito 

imbuídas na tendência territorial de turismo iniciada anos antes, a partir das 

ações locais. Neste mapa também é perceptível a característica litorânea dos 

investimentos oriundos do PRODETUR I, confirmando o privilégio à lógica do 

turismo costeiro, iniciado na década de 1970 por seus respectivos governos 

estaduais, enquanto aspiração política do II PND. Dessa forma, a primeira 

grande característica territorial do turismo nas RMs em estudo, dada pelo 

PRODETUR I, é a validação do processo de diferenciação territorial, entre 

continente e litoral, pela atividade em relação ao ordenamento do setor. 

A partir do Anexo 1 deste trabalho, o qual discrimina as ações 

empreitadas pelo PRODETUR I, por município metropolitano, bem como pelos 

mapas temáticos que seguem, pode-se constatar o ordenamento territorial 

dado ao turismo, a partir das infraestruturas vinculadas ao programa em sua 

primeira etapa. 
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Mapa 14: Municípios metropolitanos contemplados com recursos advindos do PRODETUR I - RMs de Fortaleza, Natal, Recife e 
Salvador 
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O Mapa 15 mostra a RM de Salvador-BA e evidencia os municípios de 

Salvador-BA e Mata de São João-BA, enquanto os beneficiados pelos recursos 

advindos do PRODETUR I. Há de se compreender que estes dois municípios 

não respondem por todos os investimentos do programa neste estado, na 

medida em que a BA, enquanto receptora da maior parcela de recursos do 

programa, também era e continua sendo o estado com o maior número de 

municípios turísticos, em diferentes polos, que se beneficiaram com o referido 

recurso. 

Estritamente na RMS, é perceptível o investimento de três componentes 

infraestruturais (Saneamento/Recuperação ambiental; Aeroportos e Patrimônio 

histórico) em apenas 2 municípios, dos 13 que compõem a referida RM. Esse 

quadro demonstra o privilégio de investimentos à capital Salvador-BA, cidade 

em que iniciou o turismo no estado, bem como ao município Mata de São João-

BA, enquanto detentor do distrito Sauípe, área de uma gama de investimentos 

de alto padrão, vinculados ao turismo e ao setor imobiliário. 

Esse quadro de investimentos concentrados do PRODETUR I na RMS é 

condicionado e também condicionante da baixa integração dos municípios 

metropolitanos no cenário turístico da RM, visto que, de acordo como o turismo 

se desenvolve mais no território, desenvolve concomitantemente sua 

capacidade institucional de gestão do setor, embora se acredite que a lógica 

deveria ser o contrário, na perspectiva do turismo planejado, e não remediador.  

A partir da terceira parte do trabalho, é sabido que a RMS conteve os 

piores índices de maturidade institucionais, vinculados à atividade turística, 

embora todo o legado histórico condizente ao setor no estado, o que diminui a 

capacidade dos municípios, em relação à efetiva gestão e autonomia no OT da 

atividade em seus territórios, fragilizando a proteção destes frente às 

consequências negativas do turismo nos espaços, como a diferenciação 

territorial, a partir da apropriação do território, a inflação fundiária e demais. 
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Mapa 15: Ações realizadas com recursos do PRODETUR I, por município metropolitano - RM de Salvador 
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Portanto, os beneficiados com os recursos do PRODETUR I (Salvador-

BA e Mata de São João-BA), por sua vez, são municípios que obtiveram 

melhores índices no que concerne ao preparo governamental – maturidade 

institucional – em relação ao turismo, a partir de maiores investimentos à 

implantação de empreendimentos voltados ao turismo, definição de áreas com 

significativo impacto ambiental, secretarias de turismo dentre outros 

indicadores ora analisados. 

São também estes dois municípios, juntamente com Lauro de Freitas-

BA, os maiores concentradores de infraestruturas turísticas, sejam estas, Meios 

de hospedagem, Restaurantes, bares e cafés e Agências de turismo (já visto 

anteriormente), o que torna possível constatar que, neste caso, quanto maior a 

capacidade de gestão do turismo nos municípios metropolitanos, maior seu 

envolvimento com o setor, fazendo com que essa realidade seja um elemento a 

dificultar que mais espaços queiram enveredar em propostas turísticas 

inovadoras em seus territórios, a partir de suas características territoriais 

diferenciadas, o que torna a carga histórica, e o maior envolvimento da 

localidade com o setor, um peso maior nas decisões dos direcionamentos de 

recursos públicos, até o advento de novos interesses do capital. 

Assim, no que tange ao componente Saneamento/Recuperação 

ambiental – Sistema de abastecimento de água (SAA) e Sistema de 

esgotamento sanitário (SES) – concentrado no município de Mata de São 

João-BA (Mapa 15), é perceptível que o ordenamento do território voltado 

especificamente à qualificação dos espaços pertinentes à Costa do Sauípe/ 

Praia do Forte (Figura 5), ratifica as necessidades de reprodução do capital, na 

medida em que ordena espaços que foram tendências territoriais iniciadas pelo 

setor privado, já que, segundo Cruz (2000, p. 108) “a implantação de um hotel 

de alto padrão, na Praia do Forte, na década de 1980, o Praia do Forte Resort, 

antecede e, ao mesmo tempo, induz a iniciativa governamental à elaboração 

de um plano para incorporação dessa região no circuito turístico estadual.”  
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Figura 5: Empreendimentos do capital turístico e imobiliário no município 

de Mata de São João-BA 

 
Panorâmica Costa do Sauípe 

 
Panorâmica da Praia do Forte 

Fonte: SETUR-BA, 2012. 

 

É perceptível, ainda, que, aliado as forças do capital, o maior preparo 

institucional municipal em relação ao setor é resultado, e também subsídio, 

para a captação de novos recursos no seu processo de reprodução, o que 

torna sua proposta turística mais forte e concentradora. Tal fator faz com que 

muitos municípios, que já se beneficiaram com recursos públicos para a 

qualificação de seus espaços, continuem recebendo, cada vez mais, recursos 

para sua manutenção, o que dificulta maior diversificação dos produtos 

turísticos, principalmente das Regiões Metropolitanas, devido à proximidade 

territorial dos municípios metropolitanos.  

Não somente os investimentos em Saneamento/Recuperação ambiental 

são condizentes com a lógica de turismo empreendida no território 

metropolitano da RMS ao longo do tempo. Os investimentos relacionados à 

recuperação do aeroporto Dep. Luís Eduardo Magalhães também foram 

voltados no intuito de qualificar um equipamento importante para o setor do 

turismo, estrategicamente situado na metrópole Salvador-BA, característica 

comum a todas as metrópoles em estudo, a exceção de Natal-RN, que não 

sedia o aeroporto de seu respectivo estado, por este ser situado no município 

metropolitano fronteiriço de Parnamirim-RN. 

Outro elemento importante à análise das culturas de ordenamento 

territorial do turismo nas regiões metropolitanas em estudo é que apenas a 

RMS e a RMR voltaram investimentos para reconstituição e restauração do 

Patrimônio histórico (como pode ser visualizado nos Mapas 15, 16, 17 e 18), 

refletindo, mais uma vez, as raízes dos primeiros movimentos de inserção do 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RPx1aToEXsZUVM&tbnid=EhwgY8zHn3FgyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://matadesaojoao.olx.com.br/reveillon-na-praia-do-forte-iid-446867975&ei=X7wkUff1EaLq0wHwroCABw&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNGWHPwwsa-c4sNUrv8yM9BkgIsTow&ust=13614483902337
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turismo nesses estados. Tal quadro permite aferir que o reflexo do histórico do 

turismo local é justificativo ao direcionamento político de recursos públicos do 

PRODETUR I para o desenvolvimento do setor, na medida em que o Ceará e o 

Rio Grande do Norte, principalmente em suas metrópoles, embora contenham 

rico legado de patrimônio histórico-arquitetônico, não formaram suas 

respectivas identidades territoriais do turismo atreladas a esses elementos 

históricos. Pelo contrário, o turismo litorâneo voltado fortemente ao segmento 

“sol e mar”, é o único produto turístico vendido pelas regiões metropolitanas de 

Fortaleza-CE e Natal-RN, fator que aproxima essas duas RMs no que concerne 

ao turismo proposto em seus territórios, consequentemente, na competitividade 

entre estas em relação aos turistas nacionais e internacionais. 

Nesse quadro, as RMs de estudo se aproximam e se distanciam se 

analisados diferentes vieses, por exemplo: hoje a RMS e a RMF disputam, 

enquanto hegemônicas na competitividade do turismo nacional e, 

principalmente no turismo nordestino, enquanto que as RMR e a RMN 

colocam-se em posições secundárias.  

No que diz respeito à valorização do Patrimônio cultural de seus 

territórios, os parâmetros de análise são baseados a partir da realidade das 

RMs de Salvador-BA e de Recife-PE, enquanto espaços que vincularam, ao 

seu turismo local, o elemento histórico. E, por fim, no que concerne à 

competitividade do turismo “sol e mar”, enquanto único produto turístico de 

seus territórios, a RMF e a RMN disputam, ao longo de décadas, o título de 

Terra do Sol, competindo no mercado do turismo nacional, suas respectivas 

características geográficas, mediadas pela quantidade de equipamentos 

turísticos instalados em seus territórios (bares, restaurantes, resorts, hotéis, 

parques aquáticos, marinas, rodovias e acessos etc.), enquanto importantes 

elementos diferenciadores desse tipo de segmento no mercado turístico. 

Assim, especificamente para a RMS, o poder público do estado da Bahia 

investiu recursos do PRODETUR I para a recuperação dos seguintes espaços 

de sua metrópole: Igreja do Bonfim, Praça da Sé - Pelourinho (6ª Etapa), 

Quarteirão Cultural e a Sede do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural 

(IPAC) da Bahia - Pelourinho (6ª Etapa), mesma vertente seguida pelo turismo 

da RM de Recife-PE, que concentrou os recursos da primeira etapa do 

PRODETUR na recuperação de seu patrimônio histórico. 
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Assim, em se tratando da RMR, embora com muito menos recursos que 

os estados da BA e CE, Pernambuco reafirma seu direcionamento histórico de 

turismo a partir da valorização de seus componentes arquitetônicos e culturais. 

Tal fato pode ser visto através da concentração de investimentos públicos em 

sua RM, principalmente concentradas nas cidades históricas de Recife-PE e 

Olinda-PE, como mostra o Mapa 16.  

No município de Olinda-PE, os investimentos foram voltados para a 

qualificação de espaços públicos de concentração popular e de mostra de sua 

cultura local. Já a metrópole pernambucana, as intervenções buscaram 

qualificar espaços públicos símbolos da imagem de Recife-PE, como Fortes, 

fachadas de antigas casas que são símbolos de grandes avenidas, teatros, 

além de ações voltadas no Bairro do Recife, enquanto principal palco de uma 

das grandes manifestações culturais do estado pernambucano, que é o seu 

carnaval. 

Vale salientar, ainda, que não só os investimentos no componente 

Patrimônio histórico valorizam o contexto sociocultural da RM em questão, na 

medida em que obras voltadas para o componente Transportes, bem como 

para o componente Saneamento/Recuperação ambiental, também tiveram 

esse direcionamento. As obras de recuperação da Ponte Buarque de Macêdo e 

da Ponte do Limoeiro (Figura 6) representam o intuito de recuperação dos 

principais símbolos da cidade do Recife-PE, que são suas pontes, assim como 

as obras voltadas ao desenvolvimento e melhoramento do SAA e do SES do 

bairro Recife, que é o centro histórico da cidade e local de reprodução de 

grande parte das manifestações culturais da cidade e entorno metropolitano. 
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Mapa 16: Ações realizadas com recursos do PRODETUR I, por município metropolitano - RM de Recife 
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Em relação aos recursos voltados ao segmento turístico “sol e mar”, 

houve unicamente a construção da via de acesso a praia Muro Alto, município 

de Ipojuca-PE, demonstrando o não-privilégio dos recursos gestados pelo 

governo deste estado unicamente para esse segmento. Contudo, embora o 

segmento “sol e mar” não seja o estritamente privilegiado na RMR e na RMS, 

como foi nas RMF e RMN (a ser visto mais à frente) a partir da política nacional 

voltada ao setor, a concentração litorânea em relação ao ordenamento 

territorial do turismo pelos dos recursos do PRODETUR I é evidenciada em 

todas as regiões metropolitanas de estudo, desenvolvendo, estas, mais de um 

segmento turístico em seus territórios ou não. 

 

Figura 6: Fotos das pontes Buarque de Macêdo e do Limoeiro, Recife-PE 

 
Ponte Buarque de Macêdo 

 
Bairro do Recife – Centro histórico da 

cidade 
 

 
Ponte do Limoeiro 

Fonte: Prefeitura Municipal do Recife, 2013. 

 

Em todas as quatro RM em analise, a lógica litorânea e metropolitana do 

turismo é reafirmada, embora por diferentes vertentes, não havendo a 

distribuição das oportunidades a partir do turismo, bem como não 

diversificando o produto turístico do território metropolitano, causando, 

consequentemente, grande concentração dos investimentos na faixa litorânea 

e um OT fragmentador da atividade. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=77yK-3RACboZvM&tbnid=keY6QEgj-Wwb6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.uol.com.br/JC/sites/7maravilhas/recife-antigo.html&ei=f70kUe7tH8eQ0QGk_4HIBQ&bvm=bv.42661473,d.dmQ&psig=AFQjCNFQnw5lkti1rP_4wN72UduNPSSAag&ust=13614486887938
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 Pautando-se na leitura de Estaba (1999), que enxerga na 

desconcentração das oportunidades e na utilização das singularidades locais, 

caminhos básicos para um bom ordenamento territorial, especificamente para o 

turismo tais ações são de fundamental importância visto que o turismo 

necessita de subsídios alternativos para manter-se, em busca da não 

saturação do território turístico já implantado. Dessa forma, a apropriação e 

inclusão de segmentos turísticos alternativos ao “sol e mar” e ao turismo de 

patrimônio histórico-cultural, que se apropriem das zonas continentais (a 

exemplo do turismo rural), são interessantes na escala do turismo 

metropolitano, o que poderia proporcionar uma nova dinâmica metropolitana 

em relação aos espaços, à circulação de capital, de pessoas, de 

empreendimentos e negócios.  

Também é cabível lembrar que a meta do turismo no Brasil, segundo o II 

PND, era o desenvolvimento deste setor pelo litoral nordestino, enquanto 

possibilidade de gerar renda local. Essa perspectiva não elucidava a 

interiorização do turismo no que concerne ao NE brasileiro, devido as suas 

particularidades climáticas sertanejas, privilegiando, no máximo, as zonas 

úmidas do interior da região, como Garanhuns-PE. Nessa medida, o turismo no 

NE é concentrado em seu litoral não apenas pelas políticas pós-década de 

1990 pelos PRODETURs. A resposta do “por que” da concentração litorânea 

do turismo nesta região é algo construído historicamente, elaborada e 

composta por elementos do imaginário negativo da região que, apesar de que 

esteja em processo de mudança, ainda é tida como verdade para uma 

pequena parcela da população brasileira, ainda sem acesso a informação e 

educação de qualidade.  

Vale salientar, ainda, que o turismo necessita de capital, seja este 

público e/ou privado, para as áreas onde de reproduz. A atividade turística é 

uma atividade que demanda grande preparo do território que a realiza, pois 

deve fornecer as condições mínimas de comodidade e, principalmente, de 

acessibilidade a quem visita. Tal elemento faz com que, quase sempre, o 

Estado nacional, no caso o brasileiro, tenha que intervir para fornecer subsídios 

a políticas que, nas palavras de Cruz (2000) fazem, muitas vezes, o papel de 

políticas urbanas e territoriais. 
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Tal conjunto torna-se uma problemática, considerando que as ações de 

Estado demandam tempo, burocracia e recursos públicos, geralmente poucos 

para abranger e beneficiar a maior quantidade de áreas possíveis, fazendo 

com que as ações públicas tenham seus reflexos no território de modo pontual, 

fragmentador e não articulado com outras áreas. Essa problemática acaba por 

tornar-se comum a outras áreas da gestão pública de recursos e faz permitir 

com que o Estado tome o papel de principal vetor de diferenciações no espaço, 

principalmente quando esses territórios são de uma grande proximidade 

territorial, como no caso das regiões metropolitanas, as quais contêm sua 

dinâmica socioespacial demarcadas pela sua metrópole.  

Por ser, o Estado, vetor diferenciador, ele distingue os espaços tanto a 

partir de suas ações com rebates territoriais, quanto a partir de seu próprio 

preparo institucional. Isto é, a própria maturidade institucional dos municípios 

em relação a sua capacidade de gestão, bem como as estruturas urbanas e 

equipamentos turísticos locais, também são os mediadores da capacidade de 

diferenciação dos espaços ou não. Isso quer dizer que, a partir do preparo 

institucional de cada município, com seus conselhos municipais ativos, com 

secretarias públicas setoriais em pleno funcionamento e com políticas de 

angariação de recursos próprios, as gestões municipais se diferenciam entre si, 

fazendo com que essas diferenciações se mostrem de modo positivo ou 

negativo em seus respectivos territórios. 

Do mesmo modo que os municípios de Salvador-BA e Mata de São 

João-BA, os municípios pernambucanos de Olinda-PE, Paulista-PE, Recife-PE 

e Ipojuca-PE, enquanto territórios receptores de investimentos do PRODETUR 

I, foram os que juntamente com outros poucos municípios (como Candeias-BA, 

Vera Cruz-BA, Moreno-PE e Igarassu-PE), apresentaram tanto melhores 

condições em seus aparelhamentos institucionais, quanto maior concentração 

de equipamentos voltados ao setor.  

Os Quadros 3, 4, 5 e 6, que mostram os indicadores trabalhados na 

terceira parte deste trabalho, permitem a partir do próprio contraste visual, 

compreender a referida concentração de instrumentalização institucional e 

equipamentos de turismo nos municípios beneficiados no PRODETUR I, 

juntamente com o indicador que mostra o direcionamento de ações 

beneficiaram os segmentos turísticos sol e mar e de patrimônio, além das 
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ações de Saneamento/Recuperação ambiental, Aeroportos e Transportes, 

mostrados nas cinco primeiras colunas dos Quadros que seguem. 

A realidade de concentração de investimentos públicos pelo 

PRODETUR I, pelo aparelhamento institucional, bem como pelos 

equipamentos voltados ao turismo também é mantida nas Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza-CE e Natal-RN. Os Quadros 5 e 6 também 

destacam, principalmente, os municípios Fortaleza-CE, São Gonçalo do 

Amarante-CE, Caucaia-CE, Natal-RN, Parnamirim-RN e Extremoz-RN 

enquanto mais equipados, institucionalmente, para o setor turístico.  
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Quadro 3: Ações de desenvolvimento do turismo a partir do PRODETUR I versus condições Institucionais por município metropolitano – 
Região Metropolitana de Salvador-BA 

Municípios da 

RMS

Recebeu 

investime

ntos para 

o 

segmento 

turístico 

sol e mar

Recebeu 

investime

ntos para 

segmento 

turístico 

de 

patrimôni

o

Recebeu 

investime

ntos para 

Aeroporto

s

Recebeu 

investime

ntos para 

Saneame

nto/ 

Recupera

ção 

ambiental

Recebeu 

investime

ntos para 

Transport

es

Contém 

Secretaria 

de 

turismo 

Contém 

secretaria 

de 

turismo 

própria

Declara 

pertencer 

a área de 

interesse 

turístico

Declara 

pertencer 

a área de 

significativ

o impacto 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

turístico 

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

cultural

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

paisagísti

co

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arquitetôn

ico

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arqueológi

co

Contém 

plano 

diretor

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos a 

Comércio/ 

Serviços

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos 

ao 

turismo

Agências 

de 

turismo

Casas de 

espetácul

o

Locadora

s de 

veículos

Meios de 

hospedag

em

Restauran

tes, bares 

e cafés

1.              Camaçari NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM SIM 9 0 0 3 2

2.              Candeias NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM NAO SIM SIM NAO SIM SIM NAO 4 0 0 0 0

3.              Dias d'Ávila NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 0 0 0 0 0

4.              Itaparica NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO SIM SIM NAO NAO SIM NAO SIM NAO SIM 1 0 0 1 0

5.              Lauro de Freitas NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 38 0 2 7 1

6.              Madre de Deus NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 0 0 0 1 0

7.             

Mata de São 

João NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO NAO SIM NAO SIM 16 0 0 21 5

8.              Pojuca NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 1 0 0 0 0

9.              Salvador NÃO SIM SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NAO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 337 0 6 80 34

10.           

São F. do 

Conde NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

11.           

São Sebastião 

do Passé NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

12.            Simões Filho NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 3 0 0 0 1

13.            Vera Cruz NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO SIM NAO NAO 6 0 0 2 0  
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009. CADASTUR, 2010. 

 
Quadro 4: Ações de desenvolvimento do turismo a partir do PRODETUR I versus condições Institucionais por município metropolitano – 

Região Metropolitana de Recife-PE 

Municípios da 

RMR

Recebeu 

investime

ntos para 

o 

segmento 

turístico 

sol e mar

Recebeu 

investime

ntos para 

segmento 

turístico 

de 

patrimôni

o

Recebeu 

investime

ntos para 

Aeroporto

s

Recebeu 

investime

ntos para 

Saneame

nto/ 

Recupera

ção 

ambiental

Recebeu 

investime

ntos para 

Transport

es

Contém 

Secretaria 

de 

turismo 

Contém 

secretaria 

de 

turismo 

própria

Declara 

pertencer 

a área de 

interesse 

turístico

Declara 

pertencer 

a área de 

significativ

o impacto 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

turístico 

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

cultural

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

paisagísti

co

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arquitetôn

ico

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arqueológi

co

Contém 

plano 

diretor

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos a 

Comércio/ 

Serviços

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos 

ao 

turismo

Agências 

de 

turismo

Casas de 

espetácul

o

Locadora

s de 

veículos

Meios de 

hospedag

em

Restauran

tes, bares 

e cafés

1.              Abreu e Lima NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO SIM NAO NAO 2 0 0 0 0

2.              Araçoiaba NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 0 0 0 0 0

3.             

Cabo de S. 

Agostinho NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO SIM SIM NAO NAO 2 0 0 2 0

4.              Camaragibe NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO SIM SIM NAO 2 0 0 1 0

5.              Igarassu NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM NAO NAO 3 0 0 0 1

6.              Ipojuca SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM NAO NAO NAO SIM NAO NAO 6 0 2 33 0

7.             

Ilha de 

Itamaracá NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

8.              Itapissuma NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 1 0 0 0 0

9.             

Jaboatão dos 

Guararapes NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 30 0 1 2 3

10.            Moreno NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM SIM NAO 8 0 0 0 0

11.            Olinda NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM SIM NAO 13 0 2 6 0

12.            Paulista NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM NAO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO 3 0 0 1 0

13.            Recife NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM 185 0 7 25 7

14.           

São Lourenço 

da Mata NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 4 0 0 0 0  
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009. CADASTUR, 2010. 
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Quadro 5: Ações de desenvolvimento do turismo a partir do PRODETUR I versus condições Institucionais por município metropolitano – 
Região Metropolitana de Fortaleza-CE 

Municípios 

da RMF

Recebeu 

investimento

s para o 

segmento 

turístico sol e 

mar

Recebeu 

investimentos 

para 

segmento 

turístico de 

patrimônio

Recebeu 

investimentos 

para 

Aeroportos

Recebeu 

investimentos 

para 

Saneamento/ 

Recuperação 

ambiental

Recebeu 

investimentos 

para 

Transportes

Contém 

Secretaria 

de turismo 

Contém 

secretaria 

de 

turismo 

própria

Declara 

pertencer 

a área de 

interesse 

turístico

Declara 

pertencer 

a área de 

significativ

o impacto 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

turístico 

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

cultural

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

paisagístic

o

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arquitetôni

co

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arqueológi

co

Contém 

plano 

diretor

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreendi

mentos a 

Comércio/ 

Serviços

Incentivos 

a 

implantaçã

o de 

empreendi

mentos ao 

turismo

Agências 

de 

turismo

Casas de 

espetácul

o

Locadora

s de 

veículos

Meios de 

hospedage

m

Restaurant

es, bares e 

cafés

1.              Aquiraz NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO SIM NAO NAO 5 0 0 10 0

2.              Cascavel NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

3.              Caucaia SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM NAO 4 0 0 9 0

4.              Chorozinho NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. SIM NAO NÃO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

5.              Eusébio NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. SIM SIM SIM NAO NAO SIM NAO NAO SIM SIM SIM 5 0 0 0 0

6.              Fortaleza NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO 214 0 7 58 33

7.              Guaiuba NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO SIM SIM SIM NAO SIM NAO SIM SIM SIM 0 0 0 0 0

8.              Horizonte NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 1 0 0 0 0

9.              Itaitinga NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 1

10.            Maracanaú NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM NAO SIM NAO NAO SIM NAO NAO 1 0 0 0 0

11.            Maranguape NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. SIM NAO SIM SIM NAO SIM NAO NAO SIM SIM SIM 1 0 0 0 0

12.            Pacajus NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO SIM 0 0 0 0 0

13.            Pacatuba NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM NAO NAO SIM NAO NAO SIM SIM NAO 1 0 0 1 0

14.           Pindoretamaa NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO 0 0 0 0 0

15.           

São G. do 

Amarante SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM NAO SIM SIM NAO 1 0 0 1 0  
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009. CADASTUR, 2010. 

 
Quadro 6: Ações de desenvolvimento do turismo a partir do PRODETUR I versus condições Institucionais por município metropolitano – 

Região Metropolitana de Natal-RN 

Municípios da 

RMN

Recebeu 

investiment

os para o 

segmento 

turístico sol 

e mar

Recebeu 

investime

ntos para 

segmento 

turístico 

de 

patrimôni

o

Recebeu 

investime

ntos para 

Aeroporto

s

Recebeu 

investime

ntos para 

Saneame

nto/ 

Recupera

ção 

ambiental

Recebeu 

investime

ntos para 

Transport

es

Contém 

Secretaria 

de 

turismo 

Contém 

secretaria 

de 

turismo 

própria

Declara 

pertencer 

a área de 

interesse 

turístico

Declara 

pertencer 

a área de 

significativ

o impacto 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

ambiental

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

turístico 

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

cultural

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

paisagísti

co

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arquitetôn

ico

Possui 

legislação 

específica 

para área 

de 

interesse 

arqueológi

co

Contém 

plano 

diretor

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos a 

Comércio/ 

Serviços

Incentivos 

a 

implantaç

ão de 

empreend

imentos 

ao 

turismo

Agências 

de 

turismo

Casas de 

espetácul

o

Locadora

s de 

veículos

Meios de 

hospedag

em

Restaurantes

, bares e 

cafés

1.              Ceará-Mirim NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NAO SIM SIM NAO NAO 0 0 0 1 2

2.              Extremoz SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM NAO SIM SIM SIM NAO NAO SIM NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

3.              Macaíba NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

4.              Monte Alegre NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NÃO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO  SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

5.              Natal SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 142 0 11 49 20

6.              Nisia Floresta SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM SIM SIM 0 0 1 1 2

7.              Parnamirim SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM NAO SIM SIM SIM SIM SIM NAO NAO NAO SIM NAO SIM 9 0 1 0 0

8.             

São G. do 

Amarante NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO SIM SIM NAO NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 1 0 0

9.             

São J. de 

Mipibu NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM NAO NAO NAO SIM NAO NAO NAO NAO NAO SIM NAO NAO 0 0 0 0 0

10.            Vera Cruz NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NAO NAO APLIC. NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO NAO 0 0 0 0 0  
Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros, 2009. CADASTUR, 2010.
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Os referidos Quadros (5 e 6) destacam, ainda, os municípios 

metropolitanos de Ceará-Mirim-RN e, principalmente, Aquiraz-CE que, embora 

não tenha sido beneficiado com as ações do PRODETUR I, passou por grande 

reestruturação com a segunda etapa do referido programa, a ser visto mais a 

frente. 

 Assim, o Estado ordena o território, diferenciando-o contraditoriamente, 

de acordo com uma lógica própria de cada localidade, que também reflete 

elementos intervenientes exógenos ao local, preponderantes na ordenação. 

Por exemplo, toma-se a RMF que, embora tenha ordenado seu território 

seguindo, num primeiro momento, o litoral a oeste de Fortaleza privilegiando o 

segmento “sol e mar”, alinha-se com o ordenamento territorial dado ao turismo 

pelas RMs de Recife-PE e Salvador-BA, que também se concentraram no 

litoral, apesar do investimento em outros segmentos.  

Embora não contendo investimentos voltados ao Patrimônio histórico, a 

RMF direcionou os recursos do programa para obras estruturantes, 

principalmente de acessibilidade e transportes, como a construção de acessos 

da CE-085 para lagoas e praias em vários trechos, além de contornos e 

entroncamentos; serviços de esgotamento sanitário tanto em Caucaia-CE, 

quanto em São Gonçalo do Amarante-CE, especificamente na localidade do 

porto do Pecém, um dos maiores portos do NE, juntamente com o Porto de 

Suape-PE e o porto de Salvador-BA; estruturação do sistema de 

abastecimento de água nas praias de Iparana, Icaraí, Pacheco, Tabuba e 

Cumbuco I e II, Caucaia-CE, e no Pecém, município de São Gonçalo do 

Amarante-CE. 

Além dessas ações, projetos de preservação e conservação ambiental 

foram direcionados para a conservação ambiental e urbanização da Lagoa dos 

Talos, recuperação da Praia e Embocadura do Rio Mundaú, recuperação e 

conservação ambiental da Lagoa das Cobras e da Lagoa do Pecém, além da 

recuperação e defesa da Praia do Pecém, todos do município de São Gonçalo 

do Amarante-CE. 
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Mapa 17: Ações realizadas com recursos do PRODETUR I, por município metropolitano - RM de Fortaleza 
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 Já no município de Caucaia-CE, foram realizadas ações de conservação 

do Lagamar do Cauípe, recuperação, conservação ambiental e urbanização da 

Lagoa do Banana, além de projetos de educação ambiental para ambos os 

municípios e iniciativas para o fortalecimento dos conselhos locais gestores, 

voltados a proteção das lagoas. Essa iniciativa diferenciada, que voltou 

recursos públicos do PRODETUR I para o fortalecimento institucional local em 

relação à temática meio ambiente, foi inovador – por exigir dos municípios em 

questão a discussão da temática ambiental em forma de legislação (Caucaia-

CE e São Gonçalo do Amarante-CE contém suas respectivas legislações 

ambientais, de acordo com o Quadro 5), – bem como pioneiro no âmbito dos 

PRODETUR I, já que apenas o PRODETUR II direciona maior o foco ao 

desenvolvimento institucional dos municípios turísticos. 

Estes dois municípios tiveram mudanças significativas na estruturação 

de seus territórios. A construção de várias rodovias e acessos, facilitando o 

fluxo turístico, bem como todas as demais obras estruturantes mostradas tanto 

no Mapa 17, como no Anexo 1, proporcionaram a São Gonçalo do Amarante-

CE e Caucaia-CE uma qualificação significativa de suas respectivas condições 

infraestruturais, o que demonstrou o turismo enquanto caminho direto e eficaz 

à uma urbanização outrora não existente, estruturando espaços de 

determinadas localidades, sendo estas, obviamente, localidades de interesse 

da proposta de turismo pensada para o litoral cearense, que fora o turismo “sol 

e mar”. 

No que concerne ao componente Aeroportos, Fortaleza-CE recebe os 

investimentos para o Aeroporto Pinto Martins que, como outras metrópoles, 

estrategicamente localizado na capital, recebe diretamente todo o fluxo turístico 

em seu território, consequentemente captando para si parte considerável dos 

passageiros, dominando a mobilidade do turista e agregando empreendimentos 

diretamente vinculados ao setor de aeroportos, como transportadoras em terra, 

alugueis de carro, hospedagem etc.  

Vale destacar, ainda, que em todas as RMs de estudo, o componente 

Aeroportos foi o que mais angariou recursos para sua efetivação. Excetuando o 

Aeroporto Guararapes, em Recife-PE, que recebeu investimentos na ordem de 

U$$ 3.104.380,43 (voltados não para o aeroporto em si, mas para o 

entroncamento viário que dá acesso ao aeroporto), os aeroportos das demais 
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RMs receberam recursos numa faixa de U$$ 105.085.218,89 para o Aeroporto 

Dep. Luís Eduardo Magalhães (Salvador-BA), U$$ 73.187.239,58 para o 

Aeroporto Pinto Martins (Fortaleza-CE) e U$$ 20.180.612,56 para o Aeroporto 

Augusto Severo (Parnamirim-RN) que, embora este último tenha tido menos 

recursos para sua reforma do que os aeroportos de Salvador-BA e Fortaleza-

CE, ainda é uma quantia relevante, perante todos os demais investimentos do 

PRODETUR I. 

A partir do Gráfico 1, é possível visualizar a destinação dos recursos do 

PRODETUR I em relação aos componentes Aeroportos, Transportes, 

Saneamento/Recuperação ambiental e Patrimônio histórico para todas as RMs 

em estudo, ratificando a lógica territorial do PRODETUR I, enquanto programa 

preponderante no ordenamento territorial do setor para as RMs. 

 

Gráfico 1: Valores totais investidos pelo PRODETUR I nas Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, por 

componente 

 
Fonte: BNB, 2005. 

 

Percebe-se, assim, nas palavras de Foseca (2005), o privilégio das 

ações do PRODETUR I para componentes que proporcionassem as conexões 

e interações espaciais, bem como, grosso modo, para ações estritamente 

territoriais: “na execução do programa percebe-se a importância dada aos 

equipamentos e infraestrutura que permitem o acesso dos visitantes ao destino 

e aos atrativos turísticos locais” (op. cit. p.127). 
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Ainda mais, o PRODETUR I focou no condicionamento territorial dos 

acessos aos transportes e aos visitantes, como também ao condicionamento 

da infraestrutura de saneamento, este induzido tanto a partir de sistemas de 

esgotamento sanitário, quanto de abastecimento de água. Depois do 

componente Aeroportos, o componente Saneamento/Recuperação ambiental 

foi o que obteve mais investimentos, seguidos dos componentes Transportes e 

Patrimônio histórico, paritariamente em relação aos seus valores. 

No entanto, é cabível compreender que embora a preponderância dos 

investimentos voltados ao condicionamento de Aeroportos, nem todas as RMs 

seguiram a mesma lógica de aplicação dos recursos. Como mostram os 

Gráficos 2, 3, 4 e 5, a RMR além de ter sido a única que não privilegiou o 

componente Aeroportos48 no direcionamento dos recursos, estes foram 

distribuídos a todos os demais componentes, apesar da concentração de 

recursos no componente Patrimônio histórico.  

A RMR investiu nos quatro componentes do PRODETUR I, enquanto 

que cada RM deixou de investir em algum eixo, como a RMS deixou de investir 

no componente Transportes e as RMF e RMN deixaram de investir no 

componente Patrimônio histórico. 

 

Gráfico 2: Valores investidos pelo PRODETUR I na Região Metropolitana de 

Salvador-BA 

 
Fonte: BNB, 2005. 

 

 

 

                                                           
48

 No que diz respeito a ações estritamente para a infraestrutura do aeroporto
 
em si. 
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Gráfico 3: Valores investidos pelo PRODETUR I na Região Metropolitana de 

Recife-PE 

 
Fonte: BNB, 2005. 

 

Gráfico 4: Valores investidos pelo PRODETUR I na Região Metropolitana de 

Fortaleza-CE 

 
Fonte: BNB, 2005. 

 

Gráfico 5: Valores investidos pelo PRODETUR I na Região Metropolitana de 

Natal-RN 

 
Fonte: BNB, 2005. 
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Todos os direcionamentos de investimentos tornam-se evidentes quando 

se volta o olhar na compreensão da forma de apropriação territorial pelo 

turismo em cada RM. A RMS investe a maior parte dos recursos do 

PRODETUR I para o componente Aeroporto, com fins de subsidiar a gama de 

outros polos e municípios turísticos que o estado da Bahia contém. Já a RMR, 

os seus investimentos privilegiam o resgate ao seu Patrimônio histórico, como 

caminho viável a revitalização e qualificação de espaços fundamentais à 

reprodução da cultura e a proposta de turismo local. E, por fim, no que diz 

respeito às RMF e RMN, além dos Aeroportos, os governos locais voltam os 

recursos para qualificação e adequação de seus ambientes praieiros, foco de 

seu turismo, a partir de obras que proporcionassem uma rede de sistemas de 

águas, esgotos e de acessos às praias, enquanto condicionantes para a 

garantir a balneabilidade do litoral. 

Dessa forma, como mostra o Mapa 18, a Região Metropolitana de Natal-

RN, além de aplicar os recursos também em municípios litorâneos, como nas 

demais RMs, segue a lógica da RMF, concentrando suas ações em sistemas 

de esgotamento sanitário, como o da Via Costeira e orla de Ponta Negra, a 

construção de acessos que partiram das rodovias importantes para a 

integração territorial do estado e de seus municípios, como a BR-101, RN-063 

e RN-313, além da construção de entroncamentos, pavimentação e sinalização 

de vias em quatro dos cinco municípios litorâneos da região – Extremoz-RN, 

Natal-RN, Parnamirim-RN e Nísia Floresta-RN. Como mostra o Quadro 6, são 

também esses municípios os concentradores dos equipamentos turísticos da 

RMN e com maior condicionamento institucional, juntamente com o município 

de Ceará-Mirim-RN que, embora não tenha recebido recursos do PRODETUR 

I, participa da lógica do turismo litorâneo demandado pela capital, contento em 

seu litoral importantes produtos voltados ao turismo, como áreas de mergulho e 

parques aquáticos. 
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Mapa 18: Ações realizadas com recursos do PRODETUR I, por município metropolitano - RM de Natal 
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O Quadro 6 ainda deixa visível a concentração de serviços e preparo 

institucional de Natal-RN, especialmente nessa metrópole que recebe em seu 

território praticamente todos os componentes de investimentos do PRODETUR 

I planejado para a RM, não contendo apenas o componente Aeroportos por 

questões históricas de formação do território de Parnamirim-RN. 

Parnamirim-RN sedia o Aeroporto Augusto Severo devido ao contexto 

histórico local, que fez do referido município sede da primeira base aeronáutica 

do RN. Assim, além de ser município de fronteira com Natal-RN, Parnamirim-

RN está altamente integrado ao turismo metropolitano tanto pelo aeroporto, 

quanto pelo turismo espacializado em seu litoral. 

O PRODETUR I finaliza suas ações oficialmente no ano de 2005, e o 

governo federal, em consonância com os estados, dá início à nova etapa do 

programa, que incorpora outras ideologias, fazendo da necessidade de efetiva 

institucionalização do turismo, bem como a continuidade de obras não 

realizadas, planejadas no momento do PRODETUR I, prioridades nesse novo 

momento, confirmando a tendência de concentração de equipamentos 

turísticos no litoral metropolizado, a partir do ordenamento territorial do setor 

dado pelo poder público, e ratificando a necessidade do preparo institucional 

dos municípios para uma qualificada gestão do turismo. 

 

4.2. Ordenamento territorial do turismo e PRODETUR II (2006-2012) 

 

 O PRODETUR II corresponde à segunda fase do referido programa 

nacional, iniciado no começo da década de 1990. Esta fase teve suas ações 

concluídas há tão pouco tempo, que o BNB (enquanto órgão financiador 

responsável pelo PRODETUR I e II) até o presente momento, não concluiu o 

relatório final do programa, assim como feito na primeira etapa, no ano de 

2005.  

Nesse novo período, o PRODETUR II foi iniciado e finalizado 

totalmente num outro momento político do país – na gestão de Lula, que teve 

começo em 2003 – permitindo que essa nova etapa tenha se submetido a 

novas formas metodológicas de planejamento, a partir dos Planos de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) por polos de 

turismo e outras diretrizes e aspirações políticas.  
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Nessa nova etapa, o planejamento das ações, realizadas pelos 

estados, deveria ser dado a partir da segmentação dos municípios turísticos 

em polos, agrupados de acordo com as similaridades das potencialidades 

turísticas locais, com ações definidas e coordenadas nos PDITS. Porém, para a 

construção das propostas de turismo dos PDITS, pelos estados, as diretrizes e 

aspirações políticas deveriam estar pautadas no novo Plano Nacional de 

Turismo que, tanto em sua versão para a primeira gestão de Lula (2003-2006), 

quando para a segunda gestão (2007-2010), tiveram sua base ideológica no 

tripé interiorização, desconcentração e diversificação do produto turístico do 

Brasil (BRASIL – MTur, 2006), que visionou uma nova proposta de 

ordenamento territorial da atividade, que extrapolasse a concentração litorânea 

e diversificasse o produto Nordeste de turismo para outras áreas, por polos de 

turismo na zona continental da região. 

 A primeira gestão do presidente Lula (2003-2006) foi importante para o 

setor, devido o turismo ter-se beneficiado com a criação de um Ministério, o 

MTur, de 2003, o que deu a atividade outra significação para seu planejamento 

em nível nacional. A criação de um ministério apenas no ano de 2003 também 

demonstrou a fragilidade institucional do setor, mesmo em nível nacional, o que 

fez com que os Planos Nacionais de Turismo (PNTs), a partir de então, 

focassem suas intervenções na estruturação institucional do setor nos estados 

e municípios. 

Portanto, tendo em vista o redirecionamento dado ao turismo a partir de 

Lula, o PRODETUR II, enquanto programa referente ao Macroprograma de 

Regionalização do Turismo (ver Figura 7), edifica suas ações com um caráter 

ainda bastante próximo ao PRODETUR I, ou seja, focando no ordenamento, 

qualificação e na diversificação dos territórios turísticos, porém adicionado 

maior acura a estruturação institucional do turismo nos estados e municípios, 

visando fornecer maiores subsídios a um aparelhamento institucional do setor, 

com fins a criar instituições locais de referência à atividade, que objetivasse 

fornecer informações sobre turismo, sistematizar dados locais sobre o setor e 

estarem mais próximas das demandas sociais locais para a melhoria do 

turismo nos territórios. 
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Figura 7: O PDITS no contexto da Política Nacional do Turismo 

 
Fonte: FERREIRA; GOMES, 2011. 

  

 Dessa forma, os estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, 

Piauí e Rio Grande do Norte, enquanto beneficiados com recursos para 

desenvolvimento de ações pelo PRODETUR (fase II) formataram seus 

respectivos PDITS por polos de turismo, enquanto caminho necessário para o 

direcionamento planejado das ações do programa. A definição dos polos de 

turismo, ou “zoneamento de regiões homogêneas” é, segundo Vieira (2007), 

uma metodologia bastante utilizada no planejamento em turismo, com o intuito 

de zonear áreas, a fim de que nelas sejam executadas programas de ações e 

atividades específicas, bem como definir unidades de ordenamento. A 

aglutinação de unidades territoriais deve ser pautada a partir de uma maior 

similitude possível, por “uma tipologia de comportamento de turistas, de 

recursos turísticos e componentes espaciais” (VIEIRA, 2007, p. 69). 

Contudo, os PDITS por polos de turismo fora apenas uma adequação 

metodológica dada para a realização do planejamento das ações do 

PRODETUR II, tendo em vista que os polos de turismo, embora sem a 

metodologia dos PDITS, já eram utilizados enquanto unidades de planejamento 

desde o PRODETUR I. Assim, objetivando continuidade nas ações 

empreitadas nos polos de turismo dados pelo PRODETUR I, a segunda etapa 

do programa, além de visar complementar ações previstas ainda na primeira 

etapa, bem como dar maior suporte à capacidade institucional do setor, buscou 

em alguns estados traçar novas tendência territoriais no ordenamento do 
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turismo, tanto nos territórios metropolitanos, quanto em demais territórios de 

âmbito estadual. 

 

4.2.1. As Regiões Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-

PE e Salvador-BA e o PRODETUR II 

 

 Os estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí e Rio 

Grande do Norte foram beneficiados com suas propostas de PDITS, por polos 

de turismo. Especificamente no que concerne aos estados foco desse estudo, 

há uma mudança no quadro do direcionamento de investimentos, na medida 

em que o estado da Bahia, historicamente o grande beneficiado com recursos 

para o desenvolvimento do setor em seu território, desde antes das políticas 

estruturantes do PRODETUR, perde espaço para os estados de Pernambuco e 

Ceará, respectivamente, no direcionamento de receitas para o investimento no 

setor, assim como mostra o Quadro 7. 

 

Quadro 7: Total de investimentos do PRODETUR II em U$$, por estados 

ESTADO CONTRATADO 

Pernambuco  75.000.000.00 

Ceará 60.000.000.00 

Bahia 39.000.000.00 

Rio Grande do Norte 21.300.000.00 

Total  195.300.000.00 

Fonte: BNB, 2013. 

 

 Pernambuco que ocupara posição marginal, juntamente com o estado 

do Rio Grande do Norte, nos valores de investimentos do PRODETUR I, 

alavanca num novo quadro em que redefine seu turismo local, adicionando 

maior importância ao turismo tipo “sol e mar”, a partir da valorização de seu 

litoral Sul e da Ilha de Fernando de Noronha, pertencente a sua jurisdição. 

O Ceará, por sua vez, enquanto estado que deslancha sua capacidade 

receptiva turística, posiciona-se, principalmente no final da década de 2000, 

importante estado competitivo com o turismo da Bahia, devido política 

agressiva do governo estadual cearense para o desenvolvimento do setor. 
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Dessa forma, percebe-se que o devir histórico, em relação ao 

desenvolvimento do turismo, por via dos PRODETURs (entre as décadas de 

1990 a 2010), encarregou-se de modificar parcialmente a lógica de turismo 

empreitadas nos territórios estaduais nordestinos, fazendo com que houvesse 

significativo redirecionamento nas ações do programa, durante sua segunda 

etapa, embora os municípios beneficiados na primeira etapa do PRODETUR 

continuassem na seara de investimentos. No que concerne ao estabelecimento 

de seus produtos turísticos no mercado nacional e internacional, o papel e 

relevância dos estados se modificaram, assim como um novo cenário 

econômico internacional modifica os padrões de turismo nordestinos, pois 

passaram a receber menos estrangeiros (crise internacional) e obteve o 

aumento dos brasileiros no fazer turismo domestico, configurando o início da 

década de 2010 um novo período de transição, tanto para a atividade turística, 

quanto para a economia, de modo geral. 

 O fim da execução das obras referentes ao PRODETUR II revelou novo 

momento para o turismo no NE e para as RMs de estudo, porém não modificou 

totalmente o direcionamento das ações empreitadas na primeira fase do 

programa, principalmente no que diz respeito ao privilégio da metrópole, 

enquanto concentradora de equipamentos e serviços. 

 

4.2.2. Ordenamento territorial do turismo pelo PRODETUR II nas 

RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA: modificação 

parcial de lógicas territoriais e ratificação dos processos de diferenciação 

e baixa integração territoriais pela atividade 

 
 Uma das principais características da segunda etapa do PRODETUR-

NE é revelada na não exclusão de municípios metropolitanos que participaram 

no primeiro momento do programa, ainda na década de 1990. Ou seja, todos 

os municípios das RMs aqui em estudo, que participaram da primeira etapa do 

programa, continuaram a angariar recursos nesse segundo momento, embora 

em diferentes escalas de valor, de acordo com novos direcionamentos de OT 

dados no setor turístico, em âmbito estadual. Fato a se esperar, na medida em 

que um dos principais objetivos desse segundo momento era proporcionar 
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manutenção de infraestruturas concluídas e complementar obras voltadas para 

a estrutura dessas primeiras construções. 

 É perceptível, a partir do Mapa 19, que os municípios de São Gonçalo 

do Amarante-CE, Caucaia-CE, Fortaleza-CE, Extremoz-RN, Natal-RN, 

Parnamirim-RN, Nísia Floresta-RN, Paulista-PE, Olinda-PE, Recife-PE, 

Ipojuca-PE, Salvador-BA e Mata de São João-BA, pertencentes a área de 

planejamento das ações do PRODETUR I, continuaram no quadro de 

investimentos do PRODETUR II, fortalecidos com o acréscimo de outros 

municípios metropolitanos como Aquiraz-CE, São Gonçalo do Amarante-RN, 

Ceará-Mirim-RN, dando destaque a RMR e a RMS, enquanto as regiões 

metropolitanas que mais adicionaram municípios na área de planejamento do 

PRODETUR II, que foram Itaparica-BA, Madre de Deus-BA, Lauro de Freitas-

BA, São Francisco do Conde-BA, Camaçari-BA, Cabo de Santo Agostinho-PE, 

Ilha de Itamaracá-PE, Itapissuma-PE, Jaboatão dos Guararapes-PE e 

Igarassu-PE. 

É notório, ainda, a partir do Mapa 19, o reordenamento territorial das 

ações do turismo nessa segunda etapa. Nesse novo momento, as áreas de 

planejamento são estendidas, com o intuito de fortalecer novas zonas de 

expansão da atividade, evidenciando tendências territoriais muitas vezes 

iniciadas pelo capital e pelo turismo imobiliário e opostas às dadas no 

PRODETUR I. 

 Além dessa nova vertente territorial para a expansão do turismo, outro 

elemento importante, que compõe a segunda etapa do programa é o foco no 

fortalecimento do aparato institucional. Diferentemente do PRODETUR I, que 

os investimentos para o desenvolvimento institucional, além de poucos, eram 

mais voltados para a instancia estadual (estruturação dos órgãos estaduais de 

turismo), no PRODETUR (fase II) ocorreu determinado localismo para as ações 

desse caráter.  
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Mapa 19: Municípios metropolitanos contemplados com recursos advindos do PRODETUR I e II - RMs de Fortaleza, Natal, Recife 
e Salvador  
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 Essa característica de investimentos é importante, na medida em que, 

como a terceira parte dessa pesquisa, o aparato institucional qualificado é 

condição sine qua non para efetivo planejamento e ordenamento do setor, 

característica ainda bastante comprometida em nível de Brasil sobre o turismo, 

por ser sabido que o Ministério do Turismo, enquanto principal instancia 

administrativa nacional, completa no ano de 2013 apenas 10 anos de 

atividades, muito recente para um país com fortes pretensões e projetos de 

turismo (seja de grandes eventos ou turismo de lazer) no contexto 

internacional. 

Porém, uma das principais dificuldades até então nos estudos da 

compreensão das ações do PRODETUR II nos territórios estaduais é a falta do 

relatório final do programa, a ser realizado pelo Bando do Nordeste, feito para a 

sua primeira etapa, no ano de 2005. Oficialmente o PRODETUR II terminou 

suas ações muito recentemente (meados do ano de 2012), com o governo 

federal já indicando a proposta de realização do PRODETUR NACIONAL. 

Enquanto a terceira etapa do PRODETUR vem reformulada seja nas suas 

formas de contratação dos estados para com as instituições financeiras, bem 

como as metodologias de planejamento das áreas de ações do programa, 

podendo, a partir de então, serem efetivadas, especificamente, para espaços 

urbanos, fazendo das cidades entidades jurídicas passíveis de contratações de 

empréstimos do programa, proposta bastante afinada com as necessidades 

das cidades que sediarão grandes eventos esportivos no Brasil, até o ano e 

2016. 

 Partindo dessa realidade de transição entre uma etapa e outra do 

programa, os dados que subsidiam a discussão do ordenamento territorial das 

ações do turismo pelo PRODETUR II estão disponíveis, quando verificada a 

situação atual do programa no site Banco do Nordeste, a partir do Centro de 

Informações ao Público (CIP – PRODETUR II) (BNB, 2013), que discrimina, 

individualmente, cada ação realizada com recursos do programa, os valores 

monetários direcionados às ações, os municípios contemplados, bem como 

seus objetivos. Todas as ações realizadas nas RMs em estudo, através do 

PRODETUR II, também estão disponíveis no Anexo 2 deste trabalho, inclusive 

com os valores destinados à cada ação. 
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Por isso, a partir das informações angariadas através do BNB (2013), foi 

realizada a mesma metodologia de análise do PRODETUR I, em que buscou 

espacializar as ações do PRODETUR II, por município metropolitano, para se 

obter uma visualização do ordenamento e da concentração territorial das ações 

e equipamentos turísticos, através dessa segunda etapa do programa. 

 Constataram-se diferenciações em relação à natureza dos 

componentes (ou das áreas) de investidos nessa segunda etapa. Na medida 

em que os componentes preponderantes do PRODETUR I eram Saneamento/ 

Recuperação ambiental, Transportes, Patrimônio histórico e Aeroportos, nesse 

segundo momento, continuam os três primeiros componentes, sendo o 

componente Aeroportos substituído em nossa análise, pelo componente 

Desenvolvimento institucional. Essa substituição é divido ao não 

direcionamento de recursos ao referido componente, bem como é devido ao 

forte investimento no componente Desenvolvimento institucional que, apesar 

de ter obtido investimentos no PRODETUR I, sua natureza muda, a partir de 

uma característica mais localista, com ações voltadas especificamente ao 

aparelhamento institucional municipais, com projetos e planos que visaram dar 

subsídios ao funcionamento dessas instâncias de planejamento. 

Como melhor forma de fazer-se leitura das ações do PRODETUR II nos 

territórios metropolitanos, buscou-se analisar componente por componente e 

sua relação com as ações e os municípios contemplados. 

No que diz respeito ao componente Saneamento/Recuperação 

ambiental, todas as ações foram direcionadas aos municípios de Salvador-BA 

e Mata de São João-BA, ações bastante relevantes e que, juntamente com o 

componente Transportes, demandam altos custos para sua efetivação, por sua 

grande maioria se tratar de obras estruturantes. Dessa forma, o município de 

Salvador-BA investiu na Requalificação Urbanística da Orla Marítima de 

Salvador - Corredor Turístico Amaralina/Pituba/Armação. 

Segundo o BNB (2013), a “obra consiste na urbanização de trechos da 

Orla de Salvador, desde Amaralina até o Jardim de Alah, contemplando a 

implantação de calçadão, ciclovia, equipamentos de apoio ao lazer mobiliário e 

acessibilidade à praia a usuários com necessidades especiais; além de 

recuperação do coqueiral e de outros elementos da paisagem natural da orla.” 
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Além dessa ação, será visto que foram privilegiadas ações de 

Patrimônio histórico para o referido município, também visualizadas a partir do 

Mapa 20, o que caracteriza o fortalecimento e reafirmação da importância do 

patrimônio histórico-cultural-arquitetônico e das orlas marítimas, enquanto 

produtos dos segmentos turísticos marcantes para Salvador-BA. E, embora 

havendo demais municípios na RMS com as mesmas características 

necessárias ao desenvolvimento desses dois tipos de segmentos, a lógica de 

concentração nas metrópoles segue no PRODETUR II, apesar do advento da 

diretriz política interiorização, desconcentração e diversificação do produto 

turístico no Brasil, dado pelo II PNT 2007-2010. 

Já as ações do componente realizadas em Mata de São João-BA, o 

município continuou recebendo investimentos para a qualificação do turismo já 

consolidado em seu território, que é o turismo “sol e mar”. 

Diversificando a área de abrangência do turismo local de Mata de São 

João-BA, as intervenções do PRODETUR II saem de Sauípe e da praia do 

Forte, e se concentram na praia de Imbassaí, próxima territorialmente às duas 

praias antes citadas, ampliando a área de abrangência do turismo litoral do 

município. Logo, primeiramente foram direcionadas obras de urbanização e 

drenagem pluvial da orla de Imbassaí, além da implantação do SES, que 

contempla a implantação de rede coletora de esgoto, bem como a ampliação 

do SAA da praia, aumentando a distribuição para os residentes locais. 

Além das obras de SES e de SAA, o PRODETUR II também conteve 

recursos direcionados para a realização do projeto e de urbanização da orla da 

referida praia, que visou “a estruturação do distrito praiano, englobando 

sistema de circulação urbana, criação de área de lazer e de proteção 

ambiental, implantação de sistema de drenagem pluvial, melhoria no sistema 

de iluminação pública, dentre outras ações” (BNB, 2013). 
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Mapa 20: Ações realizadas com recursos do PRODETUR II, por município metropolitano - RM de Salvador 
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Percebe-se que as obras do componente Saneamento/Recuperação 

ambiental geralmente são destinadas à qualificação do turismo “sol e mar”, na 

medida em que todas ocorreram em ambientes de praia, tanto no PRODETUR 

I, quanto no II, à exceção da obra de saneamento do Centro histórico de 

Recife-PE, durante o PRODETUR I. No mais, o componente Saneamento/ 

Recuperação ambiental se tornara um componente genuinamente voltado ao 

saneamento e qualificação dos espaços urbanizados em praias. 

No que diz respeito ao componente Transportes, a RMS não direcionou 

recursos do PRODETUR II específicos para obras de acessos às localidades, 

como rodovias, por exemplo. Contudo, os recursos que outros estados 

destinaram a esse componente, a RMS voltou sobremaneira para o 

componente Patrimônio histórico, a partir da recuperação de uma significativa 

quantidade de antigos prédios e casarios, que contam a história de seu estado.  

A partir do Gráfico 6, que mostra o total de recursos investidos na RMS, 

percebe-se o intenso investimento no referido componente, sendo seguido 

pelos componentes Saneamento/Recuperação ambiental e Desenvolvimento 

institucional. 

  

Gráfico 6: Valores investidos pelo PRODETUR II na Região Metropolitana de 

Salvador-BA 

 
Fonte: BNB, 2013. 
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Ou seja, mais uma vez, do mesmo modo que o PRODETUR I, o 

município de Salvador concentra as ações de Patrimônio histórico, a partir das 

seguintes ações:  

1. Revisão dos Projetos Executivos da Recuperação/Revitalização do 

Centro Histórico de Salvador, que objetivou consultoria para “elaboração 

de projetos executivos de recuperação/revitalização do Centro Histórico 

de Salvador, incluindo diagnóstico com levantamento detalhado da 

situação atual dos monumentos, bem como mapeamento da situação do 

seu entorno” (BNB, 2013). 

2. Recuperação da Sede do IPAC (complementação e entorno) 

3. Recuperação do Forte Santo Antônio Além do Carmo 

4. Recuperação do Palacete Bernardo Martins Catharino (ou Museu Rodin) 

5. Recuperação da Casa das Sete Mortes 

6. Recuperação do Palácio Rio Branco  

7. Recuperação da Igreja e do Cemitério do Pilar 

8. Recuperação da Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos 

9. Recuperação da Igreja N. Sra. da Conceição do Boqueirão  

10. Restauração do Oratório da Cruz do Pascoal 

 

A única ação do componente Patrimônio histórico, não realizada em 

Salvador-BA, foi a intervenção no município de Itaparica-BA, que diz respeito à 

execução de obras de urbanização paisagística e funcional do Centro Histórico 

do município e Bica de Itaparica. Essa ação foi realizada devido à grande 

integração do município com o turismo soteropolitano, permitido a partir de sua 

litoraneidade e de sua proximidade territorial com Salvador-BA. 

Significa dizer que, no PRODETUR II, esses três municípios 

concentraram todas as ações de imediato reflexo no território, ou seja, obras de 

caráter estruturante, ambas vinculadas aos componentes Patrimônio histórico e 

Saneamento/Recuperação ambiental. Assim, o PRODETUR II ratifica a 

concentração de infraestruturas do PRODETUR I, fazendo diversificações nas 

áreas de atuação, contanto que essas novas áreas contenham alta integração 

com àquelas realizadas durante o PRODETUR (fase I). 

Contudo, os novos municípios (Mapa 19) inseridos na área de 

planejamento do PRODETUR II de cada RM, além de Itaparica-BA e mais os 
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quatro municípios que já fazem parte da área de planejamento (Lauro de 

Freitas-BA, Camaçari-BA, Madre de Deus-BA e São Francisco do Conde-BA) 

se homogeneízam em relação às ações do PRODETUR II, a partir do 

componente Desenvolvimento institucional, na medida em que recebem 

intervenções de diferentes naturezas voltadas ao componente, tanto de caráter 

externo à gestão, como realização de cursos para população, quanto 

especificamente de planejamento e melhoria nas condições institucionais. 

Nessa medida, Salvador-BA, enquanto município sede do governo da 

Bahia recebeu intervenções para melhoria de seu órgão estadual gestor de 

turismo. Não só Salvador-BA recebeu esse tipo de intervenção, mas todas as 

metrópoles do PRODETUR II receberam investimentos para tanto. A partir do 

extrato que segue, é possível compreender quais ações o PRODETUR II 

lançou-mão, para possíveis melhorias de seus órgãos gestores:  

 

o projeto visa fortalecer a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado 
da Bahia [atual Secretaria de Turismo], para o cumprimento de suas 
atribuições, como condutora das políticas públicas de turismo no 
estado. O projeto abrange as áreas de estruturação administrativa; 
gestão de recursos humanos; gestão estratégica e gestão 
operacional. São itens financiáveis a contratação de consultorias, 
capacitação, aquisição de equipamentos e softwares, aquisição de 
material de apoio e comunicação e a modernização das instalações 
físicas (BNB, 2013) 

 

A partir do exposto, é perceptível a visão de reformulação da divisão 

administrativa para a gestão da atividade turística, a necessidade do 

fortalecimento de uma gestão estratégica e operacional para a efetivação de 

projetos para a atividade em nível local, além da capacitação de seu corpo 

técnico, na medida em que muitos funcionários de órgãos públicos do país não 

têm experiência e especialização na pasta onde atuam, bem como a 

necessidade de rotação do quadro funcional em órgãos públicos, que varia de 

acordo com as mudanças políticas de acordo com as eleições. 

Essa realidade é bastante caricaturada nos órgãos de turismo, pois 

geralmente são secretarias novas, ou com pouco tempo de funcionamento no 

ente federativo, sem recursos próprios e vinculados, por muitas das vezes, a 

outras secretarias que pouco tem a ver com o universo territorial requerido pelo 

turismo, como visto na terceira parte do trabalho. Dessa forma, as ações dos 

programas regionais estruturantes para o turismo visam essa lacuna, e vale o 
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debate entorno das questões administrativas e de gestão da atividade, ainda 

pouco discutido na geografia do turismo, pois sem essa parte devidamente 

consolidada, as ações concretas no território ficam comprometidas. 

Além do mais, o aparelhamento institucional visa formar as secretarias 

de turismo enquanto instâncias fundamentais no fornecimento de dados sobre 

o setor, além de demais informações que tanto populares, quanto estudiosos 

na área do turismo, necessitam para a viabilização de seus estudos. 

A necessidade de preparo dos órgãos estaduais de turismo, bem como 

os municipais, com fins de subsidiar dados e informações locais sobre o setor 

também é necessidade latente e o PNT 2007-2010 fora sensível a isso, como 

início do caminho para uma futura criação de um Sistema Nacional de 

Informações Turísticas (ver PNT 2007-2010), enquanto um banco de dados 

com vasta quantidade de indicadores e variáveis relacionadas ao setor, em 

ambas as escalas de poder. O CADASTUR, visto na terceira parte do trabalho, 

já se tornou um grande avanço, entretanto um sistema ainda pouco utilizado e 

limitado, pois contem informações apenas de âmbito do setor de serviços ao 

turismo, complementando um sistema nacional que vise agregar informações 

de outras naturezas, como existência de políticas públicas, de planos locais, 

políticas vinculadas ao setor, ações por planos etc., informações essas 

encontradas de modo precário e desagregado. 

Seguindo esse sentido, as demais ações de cunho institucional, que se 

fizeram presentes nos demais municípios da área de planejamento do 

PRODETUR II, tiveram o caráter de tentar melhorar o quadro tanto social, 

quanto administrativo do setor: social na medida em que foram direcionados 

recursos para capacitação – profissional e empresarial – e administrativo, na 

medida em que foram direcionados recursos para elaboração de projetos que 

visem o fortalecimento da gestão municipal da atividade, ou seja, a faceta mais 

localista desse componente. 

No que concerne a realização da capacitação profissional da sociedade, 

ação essa similar às outras RMs em análise, cada estado ficou de elencar uma 

gama significativa de cursos a serem realizados por empresas privadas (de 

caráter de ensino técnico, geralmente SEBRAE e SENAC) que, a partir de 

licitação, poderiam fornecer cursos à sociedade, no intuito de qualificar a mão-

de-obra local, para o desenvolvimento da atividade turística. 
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Esses cursos foram direcionados de acordo com as principais 

necessidades e deficiências de mão-de-obra qualificada para a área. Os cursos 

foram definidos por cada estado que, a partir de suas deficiências locais, 

elencavam os mais importantes. Porém, basicamente os cursos tiveram o 

seguinte perfil de atuação: gestão empresarial, garçom, barman, camareira, 

administração hoteleira, recepcionista de hotel, organizador de eventos, 

cozinheiro, recreador, orientador turístico, confeiteiro, qualidade no 

atendimento, relações humanas, manipulação segura de alimentos, inglês, 

espanhol, italiano, português, artesanato e informática.  

Ações voltadas para qualificação de mão-de-obra também é 

característica peculiar do PRODETUR (fase II), na medida em que volta o olhar 

à sociedade, carente de benefícios e de mecanismos de se inserir no turismo 

crescente em seus territórios. Inclusive, além de se beneficiar com obras 

estruturantes em suas cidades, realizadas por políticas de turismo, esse acaba 

por ser o único modo da sociedade local se inserir no turismo, como 

assalariados dos serviços subservientes ao setor, já que os empresários de 

redes hoteleiras e de grandes empreendimentos de lazer são, em sua maioria, 

não pertencentes à localidade, geralmente oriundos de outras regiões do país 

ou, quiçá, fora do Brasil. 

Ainda no que concerne ao item capacitação, os cursos voltados para os 

empresários visaram a qualificação de gestores de micro, pequenas e médias 

empresas turísticas dos ramos de alimentos, bebidas e hospedagem. Existe a 

necessidade dos empresários conhecerem e cadastrarem seus ramos de 

negócios voltados ao turismo no CADASTUR, enquanto sistema nacional para 

tanto. Existe, ainda, a necessidade da presença e do direcionamento, por parte 

do setor público, para a difusão do turismo, a partir de informações de como 

estes empresários se qualificarem, os mecanismos legais de sua atuação e 

licenciamento, além a necessidade de informá-los e integrá-los a um contexto 

maior de organização do turismo, com o objetivo de que a atividade não tenha 

resquícios de ausência de regulação. Estas ações são importantes no 

direcionamento qualificado de gestão privada do turismo para esse segmento 

da sociedade.  

Os municípios que participaram desses cursos foram Camaçari-BA, 

Itaparica-BA, Lauro de Freitas-BA, Madre de Deus-BA, Mata de São João-BA e 
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Salvador-BA (Mapa 20), todos litorâneos, fazendo com que o componente 

Desenvolvimento institucional não fuja à regra do tipo de turismo empreendido 

na RMS. 

Outra importante ação, esta voltada apenas para os municípios de 

Camaçari-BA, Itaparica-BA e Mata de São João-BA, diz respeito à 

Implementação de Planos de Gestão Municipal do Turismo e do Patrimônio 

Natural e Cultural, como mecanismo à melhoria da gestão institucional nos 

municípios contemplados e com os mesmos objetivos das ações voltadas ao 

aparelhamento dos órgãos estaduais de turismo, porém com menos recursos. 

Dessa forma, o componente Desenvolvimento institucional é 

redimensionado no PRODETUR II, definindo-se enquanto importante elemento 

estratégico, não podendo ficar ausente dos estudos que abordem o 

ordenamento e políticas territoriais de turismo. Mais ainda, é de fundamental 

importância para que forneça subsídios técnicos frente à ação dos 

investimentos privados, pois são estes os mais impactantes e os que mais 

rapidamente modificam a paisagem territorial, principalmente quando se trata 

do litoral nordestino, enquanto área de singular recorte geográfico. Municípios 

como Camaçari-BA, Itaparica-BA, dentre outros, principalmente os que não 

estiveram na área de planejamento do PRODETUR I, necessitam de modo 

mais urgente do fomento de mecanismos de regulação, pois como o visto na 

terceira parte do trabalho, bem como a partir dos Quadros 3, 4, 5 e 6, a 

realidade insatisfatória dos níveis dos instrumentos reguladores da atividade é 

condição propícia para livre ação do capital, enquanto sujeito desregulador do 

território. 

Outra Região Metropolitana que também se destacou em relação à 

dotação de alguns municípios unicamente com intervenções do componente 

Desenvolvimento institucional, na busca de mediar às intensas ações do capital 

em seus territórios, foi a RMN.  

A partir do Mapa 21, que mostra a localização das ações do 

PRODETUR II nos municípios metropolitanos contemplados, foram 

adicionados à RMN mais dois municípios para a área de efetivação das ações 

do programa, que são Ceará-Mirim-RN e São Gonçalo do Amarante-RN, sendo 

o segundo não litorâneo. Em ambos os municípios as ações foram estritamente 

do componente Desenvolvimento institucional, cabendo destaque ao município 
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de Ceará-Mirim-RN, que se adéqua a ideia, ora exposta, na medida em que se 

caracteriza como município turístico e com vários investimentos para o setor 

em seu litoral, integrando-se ao turismo litorâneo, demandado pela capital, por 

subsidiar espaços de lazer, contudo não angariara recursos do PRODETUR I 

nem para ações de planejamento e nem para ações de imediato reflexo no 

territorial. Já no PRODETUR II, o município se integra na área de planejamento 

do programa por estar contido numa área de expansão da atividade turística, 

que foge do litoral sul da capital, por requerer grandes espaços de terra, que é 

o turismo imobiliário (SILVA e FERREIRA, 2007), baseado a partir da 

construção de grandes investimentos, tipo resort, de segunda moradia, 

direcionados geralmente para estrangeiros. 

Até o início da década de 2000, o litoral de Ceará-Mirim representava 

localidade de segunda residência apenas para a população do estado do Rio 

Grande do Norte, principalmente da capital Natal-RN, já que praias como as de 

Muriú, Jacumã e Porto-Mirim fazem parte, historicamente, do contexto da 

vilegiatura norte-riograndense. Nada obstante, grande onda de investimentos 

estrangeiros e de especulação imobiliária iniciaram processo de venda de 

terras litorâneas do município, devido o inchaço ocupacional do território 

litorâneo ao sul de Natal-RN, principalmente no município de Parnamirim-RN. 

 A partir dessa nova realidade, o quadro especulativo de 

desenvolvimento do turismo no RN volta olhar para o município e o litoral norte 

de Natal-RN como um todo, necessitando, pois, de políticas e instrumentos 

municipais voltados à regulação do território e à ordenação da atividade 

turística, com o objetivo de fortalecerem as gestões públicas municipais frente 

aos interesses de grandes empreendedores que, geralmente, não representam 

os da população local e nem interesses do desenvolvimento territorial local.  

Como pode ser visualizado a partir do Mapa 21, referido o município foi 

contemplado com a ação de elaboração de seu Plano Diretor municipal, a partir 

de recursos do PRODETUR II, o que demonstra, mais uma vez, a importância 

de ações de ordenamento territorial da atividade turística, enquanto fonte de 

recursos para que pequenos e médios municípios possam desenvolver seus 

marcos regulatórios locais, com fins de uso e proteção de seu próprio território. 

As ações de OT do turismo acabam exercendo, ainda, políticas de incentivo a 

qualificação da administração pública de modo geral, e não apenas pertinentes 
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ao turismo. Tal realidade demonstra quão despreparados ainda são municípios 

brasileiros no que concerne a instrumentos legislatórios básicos aos seus 

respectivos territórios, mesmo após vinte e cinco anos após a Constituição de 

1988. 

Já o município de São Gonçalo do Amarante-RN se insere na área de 

planejamento do PRODETUR II com condicionantes que diferem bastante de 

Ceará-Mirim-RN. Juntamente com Igarassu-PE, na RMR, é o único município 

não litorâneo da RMN e esse fator, per si, já causa estranhamento num tipo de 

turismo que beneficiou plenamente o turismo de litoral nas Regiões 

Metropolitanas em estudo. 

São Gonçalo do Amarante-RN além de compor a área real de expansão 

metropolitana, isto é, receber em território gonçalense o transbordamento da 

mancha urbana de Natal-RN, o tornando com alto nível de integração com a 

metrópole, sediará o novo aeroporto internacional do estado do Rio Grande do 

Norte. Segundo a INFRAERO (2013), “estudos iniciados em 1993, pelo então 

Ministério da Aeronáutica, apontavam a necessidade da separação da aviação 

militar da civil no Rio Grande do Norte”, devido a vinculação do atual aeroporto 

internacional do estado, em terras militares, no município de Parnamirim-RN. 

Portanto, desde o início da década de 2000 o real processo de construção do 

aeroporto foi iniciado, com o objetivo de voltar-se para o recebimento de 

grandes cargas, bem como para subsidiar grandes eventos, como a Copa do 

Mundo de 2014, no Rio Grande do Norte, obra prevista para conclusão até 

meados de 2014.  
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Mapa 21: Ações realizadas com recursos do PRODETUR II, por município metropolitano - RM de Natal 
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Assim, ambos os municípios, Ceará-Mirim-RN e São Gonçalo do 

Amarante-RN, adentram no rol de investimentos, evidenciando-se enquanto 

territórios importantes para o turismo potiguar, porém de modo ainda bastante 

tímido, apenas com ações de desenvolvimento institucional, tal como 

Camaçari-BA, embora fundamentais para regulação dos territórios municipais e 

para um turismo regulado e planejado. 

Esse quadro demonstra que, de todas as RMs de estudo, a RMN foi a 

região metropolitana que mais concentrou suas ações, tanto nos municípios 

que participaram do PRODETUR I, quanto em relação aos recursos voltados 

ao subsídio do turismo na escala estadual, como um todo. Nessa questão, é 

válido destacar que as RMS, RMR e RMF, desconcentraram os recursos do 

PRODETUR II para áreas bastante diversificadas da zona metropolitana de 

seus estados. Destaque é dado à RMF que, como será visto, desconcentrou os 

recursos da fase II do programa para áreas bem distintas da metrópole, 

voltando-se para o lado extremo oeste da capital cearense. Na RMN, ações 

estruturantes continuaram todas voltadas para sua zona litorânea, 

concentrando-se, mais uma vez, em Natal-RN, Parnamirim-RN, Extremoz-RN e 

Nísia Floresta-RN. Dessa forma, assim como na RMS, o componente 

Desenvolvimento institucional também teve papel importante na RMN, 

enquanto componente integrador das ações do programa. Assim também o foi 

na RMR e RMF, como será visto, embora que na Região Metropolitana de 

Natal-RN tenha atingido, apenas, dois municípios a mais. 

Além do desenvolvimento do Plano Diretor de Ceará-Mirim-RN, as 

demais ações foram bastante similares às realizadas na RMS. Nos municípios 

de Ceará-Mirim-RN, Extremoz-RN e Nísia Floresta-RN foram elaborados os 

Planos de Gestão Municipal do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural, que 

visaram a elaboração de diagnóstico e do plano de ação para o fortalecimento 

da gestão local do turismo, compreendendo tanto seu patrimônio natural, como 

histórico nestes municípios com alto grau de integração ao turismo 

metropolitano. 

Houve Também a elaboração do: 

1. Plano Diretor de Resíduos Sólidos dos municípios de Nísia Floresta-RN, 

Parnamirim-RN, Natal-RN, São Gonçalo do Amarante-RN, Extremoz-RN 
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e Ceará-Mirim-RN, em consonância com o novo marco regulatório da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010; 

2. Elaboração e Revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável para o Pólo Costa das Dunas (PDITS-Costa das 

Dunas), voltado aos municípios que tiveram ações planejadas, porém 

nem todos com dotação orçamentária; 

3. Elaboração dos Projetos Executivos de Reordenamento Urbanístico das 

Orlas de Cotovelo, Pirangí, situadas no município de Parnamirim-RN, 

bem como as orlas de Pitangui, município de Extremoz-RN, e de 

Jacumã e Muriú, município de Ceará-Mirim-RN; 

4. Elaboração do projeto e Capacitação Empresarial e Profissional para os 

municípios de Nísia Floresta-RN, Parnamirim-RN, Natal-RN, São 

Gonçalo do Amarante-RN, Extremoz-RN e Ceará-Mirim-RN, com as 

mesmas diretrizes dos cursos oferecidos na Região Metropolitana de 

Salvador-BA, tanto para os empresários, quanto para os profissionais da 

área do turismo. 

 

Além dessas ações, ainda fora elaborada a Base Cartográfica para 

todos os 16 municípios que, inicialmente, compuseram a área de planejamento 

do PDITS – Costa das Dunas, com fins de subsidiar as ações de planejamento 

do PRODETUR II. Essa ação merece destaque, tendo em vista que a 

elaboração desse tipo de informação querer alto nível de qualificação, bem 

como alta dotação orçamentária, por serem serviços de altos custos. 

Foi realizado “o recobrimento aerofotogramétrico na escala de 1:25000 

de todo o território desses municípios e na escala de 1:8000 das áreas 

urbanas, além da edição de ortofotocartas das áreas urbanas na escala de 

1:2000 e de cada território municipal como um todo na escala de 1:25.000” 

(BNB, 2013), a partir de aviões que possuem tecnologia de aerofotogrametria, 

ou seja, que realiza fotos aéreas com alto padrão de precisão e de 

georreferenciamento. A ação de elaboração da Base Cartográfica do Polo foi 

praticamente o valor investido para a reforma do Centro de Convenções de 

Natal, quase dez milhões de reais, material esse de altíssima qualidade e que 

coloca em destaque a necessidade do planejamento de base na real 

compreensão geográfica do espaço territorial. 
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As demais ações do componente Desenvolvimento institucional foram 

voltadas para o município de Natal-RN, que direcionou recursos para a 

ampliação do Centro de Convenções do estado, enquanto importante 

infraestrutura, voltada para a realização de grandes negócios e mostras de 

diversas áreas de interesse tanto econômico, quanto social. E, do mesmo 

modo que as demais metrópoles, a RMN também conteve a Elaboração do 

Projeto de Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual Gestor de Turismo, a 

SETUR-RN, visando definir ações que permitam à secretaria executar as 

atribuições que lhe foram conferidas, como gestora da atividade turística no 

estado. 

 Adversamente a RMS, na RMN os investimentos concentraram-se no 

componente Desenvolvimento institucional, como mostra o Gráfico 7, devido o 

grupamento de ações que demandaram significante quantidade de recursos do 

programa para a área de planejamento estratégico do território, sendo seguido 

pelo componente Saneamento/ Recuperação ambiental que foi no PRODETUR 

I, juntamente com o componente Transportes, os que mais angariaram 

recursos para execução de projetos. 

 

Gráfico 7: Valores investidos pelo PRODETUR II na Região Metropolitana de 

Natal-RN 

 
Fonte: BNB, 2013. 

 

É perceptível que praticamente todas as ações até então identificadas 

concentraram-se nos municípios litorâneos, e concentram-se, mais ainda, 
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quando diz respeito ao componente Saneamento/ Recuperação ambiental, 

enquanto componente diretamente ligado ao subsídio do turismo sol e mar.  

O Mapa 21 demonstra que as ações desse componente com obras de 

imediato reflexo no território, como obras de SES e de SAA, foram todas 

realizadas no litoral. Na metrópole Natal-RN, ocorreram ações voltadas para 

praias urbanas da zona norte da cidade. Diferentemente do PRODETUR I, que 

voltou ações para a zona sul de Natal-RN, especificamente para a praia de 

Ponta Negra, o PRODETUR II redireciona a tendência territorial, voltando-se 

para a praia da Redinha, a praia “porta de entrada” para as demais do litoral 

norte da capital, como Genipabu, município de Extremoz-RN. 

Adiciona-se o fato da necessidade do redirecionamento das obras de 

urbanização e saneamento do PRODETUR II para a praia da Redinha, devido 

à nova tendência espacial do capital imobiliário para a área, como referenciado 

em relação ao município de Ceará-Mirim-RN, bem como a proposta de criação 

de uma marina na foz do rio Potengi, em Natal-RN. A referida proposta foi 

pensada desde meados da década de 2000, e voltou a ser posta em pauta no 

início deste ano de 2013, a partir de investidores franceses, com aval do 

governo do estado do RN e da prefeitura municipal.  

Assim, as ações voltadas à zona norte da cidade estão em consonância 

com os interesses do capital voltados para esta área, pensadas tanto a partir 

da proposta de criação da marina, que já terá como suporte o saneamento e 

urbanização da orla que está imediatamente ao lado da marina, que é a praia 

da Redinha, quanto à proposta do aeroporto de São Gonçalo do Amarante-RN. 

De acordo com o pensamento de Silva e Ferreira (2007), os investimentos do 

capital não necessitam estar literalmente fixos no território, na medida em que 

apenas tendência imobiliária para determinada área, com suas propostas e 

projetos de empreendimentos, basta para que haja todo um reordenamento 

territorial das ações de governo e de especulação fundiária/ imobiliária, no que 

concerne à preparação do território para os interesses do capital. 

Desde meados ao fim da década de 2000, coincidindo com o período da 

grande crise internacional, que teve seu ápice no ano de 2008, tanto os 

investimentos imobiliários, como os investimentos de governo, a partir de obras 

estruturantes, tiveram grande pausa no estado do RN, começando a serem 

reaquecidos com uma nova conjuntura socioeconômica, que é a Copa do 
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Mundo. Esses investimentos tiveram pausa porque ambos são mediados por 

grandes bancos, que pautam suas ações a partir da estabilidade ou não do 

mercado internacional, fazendo com que essas duas frentes de ação (as de 

capital e as de governo), caminhem juntas no processo de modificação e de 

ordenamento do território, sugerindo com que o olhar sobre o OT, enquanto 

ação genuinamente de governo, deva ser exercido conjuntamente com as 

ações de interesse do capital, para seu melhor entendimento. 

Assim, o reordenamento territorial do turismo para a orla da Redinha, 

litoral norte, são de acordo com a nova ordem de interesses do capital 

fundiário/imobiliário da Região Metropolitana de Natal-RN, que passam, a partir 

desse novo momento, pelo processo de retomada de sua dinamicidade. 

Outras ações do mesmo componente se estenderam aos municípios de 

Parnamirim-RN, a partir da implantação do sistema de esgotamento sanitário 

de Pium, Cotovelo e Pirangi, além da realização do projeto de Implantação da 

Unidade Gestora de Resíduos Sólidos para os municípios de Ceará-Mirim-RN, 

Extremoz-RN, Natal-RN, Nísia Floresta-RN, Parnamiri-RN e São Gonçalo do 

Amarante-RN, que visa elencar as “ações necessárias para a implantação de 

uma Unidade Gestora de Resíduos Sólidos, que inclui aquisições de 

mobiliários, equipamentos e softwares específicos, capacitação do corpo 

técnico, adequação de espaço físico, dentre outras” para a execução do projeto 

(BNB, 2013). 

Outras ações específicas do componente Saneamento/Recuperação 

ambiental tiveram caráter apenas de planejamento para áreas ambientalmente 

frágeis. Foram direcionadas aos municípios de Extremoz-RN e Nísia Floresta-

RN ações voltadas ao delineamento de medidas de proteção e manejo às 

APAs de Genipabu e do Complexo Lagunar Guaraíras-Bonfim, 

respectivamente. No PRODETUR I esses dois municípios receberam 

investimentos apenas do componente Transportes, que facilitou os acessos 

tanto para as praias desses municípios, como também para suas dunas e 

lagoas. Nesse segundo momento do PRODETUR, percebe-se a necessidade 

do manejo, tendo em vista os acessos facilitados, consequentemente a 

degradação de espaços ambientalmente frágeis, lógica que deveria ser oposta 

– primeiramente conservação, depois acessos. 
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O componente Transportes, bastante contemplado na primeira etapa do 

programa, teve suas ações diminuídas na fase II do PRODETUR na RMN, 

voltando-se especificamente para implantação de sinalização turística em 

municípios do Polo Costa das Dunas (Ceará-Mirim-RN, Extremoz-RN, Natal-

RN, Parnamirim-RN, São Gonçalo do Amarante-RN e Nísia Floresta-RN), 

objetivando uma sinalização turística padronizada e de fácil visualização, não 

executando a construção de acessos, que fora o perfil das ações desse 

componente no primeiro momento do programa. 

Assim, em relação a obras de infraestrutura do PRODETUR II neste 

componente, foram concluídas ações de recuperação de Áreas Degradadas de 

Rodovias do Polo Costa das Dunas, além do binário de Pirangi e RN 313/Nova 

Parnamirim. Esse não privilégio ao componente Transportes demonstra a 

mudança no padrão das ações do PRODETUR II, que diminuiu o infraestrutural 

e ampliou ações pautadas no paradigma da sustentabilidade ambiental e de 

desenvolvimento institucional. 

Por fim, a RMN não investe, mais uma vez, na valorização do turismo de 

patrimônio. Como foi visto, a RMN e a RMF foram as regiões metropolitanas 

que não direcionaram recursos para esse componente no PRODETUR I. 

Porém, será visto que esse quadro muda no que diz respeito à RMF, em 

relação aos recursos do PRODETUR II, mas não muda na RMN, que continuou 

sem nenhum direcionamento para o componente. Foi elaborado, unicamente, o 

projeto do Museu da Rampa de Natal-RN, uma antiga ideia que busca resgatar 

a extinta Base de Hidroaviões de Natal-RN, no período da Segunda Guerra 

Mundial, ação importante para a valorização da história local natalense, porém 

sem previsão de execução. 

No caminho oposto ao da RMN, a RMR continuou com seu projeto de 

manutenção de seu legado histórico, a partir dos recursos do PRODETUR II e, 

enquanto representante do estado que mais angariara recursos nesse novo 

momento do programa, a Região Metropolitana de Recife-PE tem nova 

dinâmica ao turismo de seu território, continuando com o direcionamento de 

ações para o componente Patrimônio histórico, porém, dando mais destaque 

às ações que subsidiaram o turismo sol e mar de seu litoral.  

O Mapa 22, que apresenta as ações do PRODETUR II na RMR mostra, 

com significativa clareza, maior espraiamento das ações do programa na 
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segunda etapa, diferentemente da primeira que, concentrou os recursos em 

quatro municípios principalmente na metrópole Recife-PE, em ações voltadas 

para o componente Patrimônio histórico. Nesse momento, as intervenções para 

esse específico componente são diminuídas na metrópole, porém não deixam 

de angariar boa parte das ações destinadas à RMR, permanecendo enquanto 

importante elemento do turismo local. 

Do mesmo modo que na RMS, para o componente Patrimônio histórico 

na RMR foi planejado uma gama de ações, tanto voltadas para requalificação 

de antigos prédios e casarios, como para projetos de preservação de sítios 

arqueológicos.  

O que continua não fugindo à regra é a concentração de ações de 

imediato rebate territorial nos municípios beneficiados do PRODETUR I. 

Recife-PE e Olinda-PE continuaram recebendo recursos para modificação e 

requalificação de seus patrimônios históricos, e os demais municípios 

contemplados no componente Patrimônio histórico, receberam recursos 

direcionados apenas para elaboração de projetos. 

As ações realizadas em Recife-PE e em Olinda-PE foram de: 

1. Requalificação Urbana do Alto da Sé, Olinda-PE, a partir de obras de 

reurbanização do largo da Sé, requalificação da caixa d'água e 

construção do mercado de artesanato; 

2. Elaboração do projeto de reforma e adaptação do Mercado Eufrásio 

Barbosa - Centro de Arte Popular de Pernambuco, Olinda-PE; 

3. Restauração do Forte das Cinco Pontas (Estação Cultural Museu 

Recife) em Recife-PE, realizado urbanização do entorno, aquisição e 

instalação de equipamentos de climatização; 

4. Urbanização do Molhe de Brasília Teimosa, Recife-PE, que visionou a 

requalificação urbana do molhe portuário do bairro de Brasília Teimosa 

até o Parque das Esculturas, no Bairro do Recife, centro histórico da 

cidade, “transformando o molhe em um parque linear voltado à 

contemplação da paisagem e da cultura histórica da cidade do Recife” 

(BNB, 2013); 

5. Requalificação Urbana do Bairro do Recife (Projeto Trilhas do 

Patrimônio), Recife-PE, que tratou de um projeto de recuperação de 

ruas do centro da cidade do Recife, contemplando recuperação de 
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calçadas, melhoria da acessibilidade e recuperação da iluminação 

pública;  

6. Caminhos do Recife/Corredor do Galo (Requalificação das Ruas do 

Circuito Turístico do Centro do Recife-PE), que se tratou da recuperação 

de um agrupamento ruas do centro da cidade do Recife, denominado 

Caminhos do Recife (BNB, 2013). 

 

  As demais ações pertinentes ao componente Patrimônio histórico foram 

desenvolvidas nos municípios Ilha de Itamaracá-PE e Igarassu-PE, com o 

objetivo de elaborarem projetos de recuperação de antigos sítios históricos dos 

municípios. Os projetos da Ilha de Itamaracá-PE dizem respeito à elaboração 

dos Planos de Preservação do Sítio Histórico de Vila Velha e do Projeto 

Executivo de Arquitetura, Restauração e Projetos Complementares para 

Restauração do Engenho São João, na ilha. Ambos objetivaram desenvolver 

estudos socioeconômicos e elaborarem planos de gestão, enquanto 

instrumentos de natureza urbanística e de caráter normativo, destinados à 

gestão compartilhada dos sítios históricos.  

Já o projeto do componente Patrimônio histórico em Igarassu-PE, 

também voltado ao sítio arqueológico local, visou a elaboração do Projeto 

Executivo de Arquitetura, Restauração e Projetos Complementares para a 

requalificação do Sítio Histórico do Engenho Monjope. 

 

 



 

  

P
ág

in
a2

3
3

 

Mapa 22: Ações realizadas com recursos do PRODETUR II, por município metropolitano - RM de Recife 

 



 

  

P
ág

in
a2

3
4

 

A desconcentração das ações do componente para demais localidades 

além de Recife-PE e Olinda-PE é um grande avanço, tendo em vista que as 

metrópoles não são as únicas guardiãs do legado histórico de formação 

territorial de seus respectivos estados. Vários são os outros municípios que 

contam a história do lugar, e que também necessitam de ações imediatas à 

requalificação de seus respectivos patrimônios.  

Esse quadro demonstra o quanto a atividade turística, a partir de suas 

políticas públicas, é deveras importante para a reconstrução da história de 

lugares. Do mesmo modo que Cruz (2000) afirma que muitas vezes as políticas 

de turismo fazem papel de políticas urbanas, afirma-se, juntamente com Köhler 

(2005), ao estudar o sítio histórico de Igarassu-PE, que muitas vezes as 

políticas de turismo fazem papel de políticas arqueológicas, culturas e de 

patrimônio, na medida em que em nosso país 

 

lida-se com o turismo como alternativa para sustentação do 
patrimônio histórico e artístico brasileiro. O turismo é visto, pois, como 
instrumento possível de uma política pública mais ampla que precisa 
ser urgentemente colocada em ação para minorar as perdas 
derivadas da deterioração que ameaça a maior parte dos bens 
tombados (KÖHLER, 2005, p. 7). 

 

Por isso é dada a necessidade de integração de políticas de turismo com 

outras áreas, mostrando a importância da existência de legislações e marcos 

regulatórios para áreas específicas, como as voltadas ao patrimônio histórico, 

cultural, paisagístico, arquitetônico e arqueológico, assim referenciadas na 

terceira parte do trabalho. 

O que dificulta o direcionamento de recursos públicos para esses locais 

é a falta de interesse político, bem como de força política dessas localidades, 

para angariar recursos as áreas que não estão diretamente integradas aos 

principais pontos de acessibilidade, como os aeroportos, o que impede, muitas 

vezes, que o turista visite esses locais. 

Assim, torna-se mais interessante que os investimentos sejam 

destinados aos locais com alta integração ao turismo e a circulação do turista, 

e as demais áreas ficam à espera de recursos que não já tenham sido 

barganhados por estas áreas prioritárias. Percebe-se, pois, que as políticas de 

turismo existem, contudo ainda de modo deficiente e bastante parcial, no que 
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tange ao direcionamento dos recursos e de suas ações, demonstrando que o 

peso político das decisões torne-se maior do que os interesses da sociedade. 

Talvez, esses interesses sejam os que menos fazem parte desses empenhos, 

visto a quantidade de ações planejadas e não empreendidas no território.  

A exemplo toma-se o referido município de Igarassu-PE que, embora 

com grande legado histórico, sendo inclusive, segundo Köhler (2005, p. 169), 

“a primeira vila da Capitania de Pernambuco, e um dos inícios da colonização 

efetiva do território brasileiro”, não tem 

 

bastado para atrair o interesse dos vários elos do negócio turístico, 
nem para motivar a população e a prefeitura a adotar uma ação mais 
enérgica e conseqüente, a fim de que se chegue a um regime de 
visitação mais demorado e economicamente favorável. Em suma, 
para o turista, Igarassu é apenas um ponto no caminho da praia 
(Itamaracá), que não merece parada acima de quinze minutos, nem 
um gasto per capita superior a dois ou três reais. A receita turística 
não cobre, pois o custo de manutenção do patrimônio, podendo ser 
qualificada de predatória e regressiva (KÖHLER; 2005, p. 8) 

 

 Desse modo, constata-se que o turismo desenvolvido a partir do 

componente Patrimônio histórico pelo PRODETUR II na RMR, torna-se 

importante ferramenta para a manutenção do legado histórico local, fazendo, 

às vezes, uma política de patrimônio, concentradora espacialmente em dois 

municípios (Recife-PE e Olinda-PE) e suas ações foram diminuídas em prol do 

desenvolvimento do turismo “sol e mar” do litoral sul pernambucano, tornando-

se esse segmento o mais beneficiado nessa segunda etapa do programa, 

principalmente pelo viés do componente Transportes. 

O Gráfico 8, que mostra os valores investidos no PRODETUR II, por 

componente de ação, demonstra a referida concentração e consegue mostrar a 

importância tomada por esse componente no PRODETUR II, quando se 

comparado aos investimentos realizados pelo PRODETUR I na mesma RMR. 
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Gráfico 8: Valores investidos pelo PRODETUR II na Região Metropolitana de 

Recife-PE 

 
Fonte: BNB, 2013. 

 

 Varias foram as ações vinculadas ao componente Transportes e, como 

demonstra o Mapa 22, majoritariamente foram destinadas a Ipojuca-PE, 

município referente ao distrito praieiro de Porto de Galinhas. 

Foram quatro grandes obras realizadas no referido município, sendo 

estas a implantação de 

 

1. Ciclovia, Pista de Cooper e Interseções da Rodovia PE-009, Trecho de 

entrada da PE-038 (Nossa Sra do Ó)/ Porto de Galinhas. Orçada em 

mais de trinta e seis milhões de reais, consistiu na reconstrução dos 

acostamentos, alargamento e recapeamento da pista existente nos 9,21 

km do trecho de rodovia entre Nossa Senhora do Ó e Porto de Galinhas; 

2. Construção da Rodovia PE-051 – Trecho de entrada da PE-009 (Porto 

de Galinhas)/Entrada Vicinal de Serrambi (para Serrambi), com a 

implantação de 6,3 Km de pavimento asfáltico; 

3. Adequação e Duplicação da Rodovia Porto de Galinhas/ Maracaípe, a 

partir de serviços de adequação e duplicação de 2,66 km da rodovia que 

interliga a Praia de Porto de Galinhas à Praia de Maracaípe;  

4. Adequação da Rodovia PE-038 - Trecho: Entrada PE-060 (Ipojuca)/ 

entrada PE-009 (N. Sra do Ó). (BNB, 2013). 
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Dentre as obras do componente Transportes, ainda foi realizado em 

Recife-PE a ampliação do viaduto de acesso ao aeroporto internacional 

Guararapes. Segundo o BNB (2013), a construção da Alça Sul do Acesso 

Viário ao terminal de passageiros do aeroporto, consistiu etapa de finalização 

dos Viadutos Norte e Sul, iniciada na primeira fase do PRODETUR/NE I. 

A última ação do componente Transportes, ampliada a todos os demais 

municípios da área de planejamento do PRODETUR II na RMF, foi de 

elaboração e execução do projeto de sinalização turística do Polo Costa dos 

Arrecifes, enquanto única ação integrante a todos os municípios componentes. 

Seguindo a mesma lógica de aparelhamento infraestrutural do litoral sul da 

RMR, o componente Saneamento/Recuperação ambiental também se voltou 

para Obras de Ampliação e Implantação do Sistema de Saneamento Integrado 

na Praia de Gaibu, município de Cabo de Santo Agostinho-PE, e implantação 

do Sistema de Esgotamento Sanitário de N. Sra. do Ó, em Ipojuca-PE, 

importantes localidades do turismo sol e mar da costa pernambucana. 

Segundo o BNB (2013), a ação referente à Praia de Gaibu consiste na 

“ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, implantação dos Sistemas 

de Esgotamento Sanitário e Drenagem da Praia de Gaibu”, já a ação realizada 

em Ipojuca-PE, “consiste na implantação do SES, contemplando 14.880 m de 

rede de coletora, ligações intradomiciliares, 4 estações elevatórias e 01 

estação de tratamento de esgoto (ETE)”, ações também discriminadas no 

Anexo 3 deste trabalho. 

As demais ações voltadas ao componente Saneamento/Recuperação 

ambiental foram de caráter de planejamento, como a Elaboração do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Igarassu-PE, Itapissuma-PE e Ilha 

de Itamaracá-PE, a partir da contratação de consultoria especializada que 

elaborasse o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) 

dos referidos municípios; e a Elaboração do Plano Integrado de Resíduos 

Sólidos Urbanos, para o município de Ipojuca-PE (BNB, 2013). 

As ações do componente Desenvolvimento institucional, para a RMR, 

são similares às demais realizadas na RMS e na RMN, também na RMF, como 

se verá. Essa padronização das ações do componente demonstra que as 

fragilidades institucionais em relação à gestão do turismo são grandes e 

similares, de modo que são necessárias ações direcionadas a manutenção de 
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um quadro mínimo de estrutura para o devido funcionamento da gestão da 

atividade. 

Foram executadas as ações de:  

1. Consultoria de Apoio Técnico à Unidade Executora Estadual para 

planejamento e realização das ações do PRODETUR II, em Recife-PE; 

2. Elaboração do plano de gestão do turismo de Recife-PE Igarassu-PE, 

Ilha de Itamaracá-PE, Itapissuma-PE e Ipojuca-PE, que visou a 

contratação de consultoria para a elaboração do Plano de Gestão 

Municipal do Turismo, do Patrimônio Natural e Cultural dos referidos 

municípios; 

3. Elaboração e execução de projeto para Capacitação Profissional e 

Empresarial para o Pólo Costa dos Arrecifes, bem detalhado 

anteriormente;  

4. Fortalecimento institucional das secretarias de turismo dos municípios 

de Cabo de Santo Agostinho-PE, Igarassu-PE, Ipojuca-PE, Itamaracá-

PE, Itapissuma-PE, Olinda-PE, Paulista-PE e Recife-PE, como medida 

de estruturação administrativa, gestão de recursos humanos, gestão 

estratégica e gestão operacional (BNB, 2013). 

 

Até então, é notório que o quadro de ações empreendidas pelo 

PRODETUR II na RMR se aproxima das ações realizadas tanto na RMS, 

quanto na RMN, no que diz respeito à concentração das ações tanto na 

metrópole, quanto nos municípios que compuseram a área de planejamento do 

PRODETUR I. 

A única RM que foge a essa lógica de concentração metropolitana das 

ações foi a RMF que, embora também tenha direcionado diversas ações para 

sua metrópole, conseguiu desconcentrar ações não somente do componente 

Saneamento/Recuperação ambiental, mas também no que se refere ao 

componente Patrimônio histórico para outro município não contemplado no 

PRODETUR I, que foi Aquiraz-CE. 

 Nesse novo momento, o turismo na Região Metropolitana de Fortaleza-

CE é tendenciado para o litoral leste da capital, diferentemente PRODETUR I, 

que foi no sentido oposto, para os municípios de São Gonçalo do Amarante-CE 

e Caucaia-CE. 
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 Esse reordenamento territorial das ações de turismo, através do 

PRODETUR II, não foi realizado apenas na RMF. Indo além dos limites da 

região metropolitana do Ceará, o governo estadual ousou diversificação do 

turismo estadual, trilhando por novas localidades que, ao longo do tempo, 

foram se tornando turísticas. O PRODETUR II/CE inseriu, em sua área de 

planejamento, municípios do extremo oeste do estado, já próximos à divisa do 

estado do Piauí, como Viçosa do Ceará-CE, Barroquinha-CE, Jijoca de 

Jericoacoara-CE e Cruz-CE, bem como municípios mais próximos da RMF, 

também a seu oeste, como Amontada-CE, Paracuru-CE, Paraipaba-CE e 

Trairi-CE, o que mostra o turismo cearense não engessado em áreas já 

“turistificadas”, como ocorreu mormente na Região Metropolitana de Natal-RN. 

 Em comparação com o Mapa 17, que mostrou as ações de turismo 

empreendidas pelo PRODETUR I, o Mapa 23 revela o reordenamento da 

atividade a partir do PRODETUR II. Os municípios de São Gonçalo do 

Amarante-CE e Caucaia-CE, áreas privilegiadas da fase I do programa, têm 

diminuídas as ações em seus territórios, que foram redirecionadas para 

Aquiraz-CE e Fortaleza-CE, modificando o quadro de ordenação do turismo na 

RMF, consolidando nova área de expansão territorial do turismo metropolitano 

de Fortaleza-CE, ora já consolidado em seu litoral oeste. 
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Mapa 23: Ações realizadas com recursos do PRODETUR II, por município metropolitano - RM de Fortaleza 
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 O município de São Gonçalo do Amarante-CE obteve mais ações 

empreendidas no PRODETUR II (principalmente em relação ao componente 

Saneamento/Recuperação ambiental, bastante vinculado ao turismo “sol e 

mar”) do que o município de Caucaia-CE, enquanto principais beneficiados no 

PRODETUR I. 

 Houve investimentos de recursos financeiros para a Revitalização da 

Praia do Pecém, que executou obras de qualificação urbana no distrito, a partir 

de serviços de pavimentação de trechos urbanos. Incluso nessa mesma ação, 

também houve investimentos para recuperação de dispositivos de drenagem 

urbana, instalados na localidade durante as obras do PRODETUR I, 

contemplando, pois, um dos objetivos da segunda fase do programa, que era 

finalizar ou complementar ações já realizadas durante a primeira fase.  

A Urbanização da Praia da Taíba, igualmente a do Pecém, foi outra 

importante obra realizada no município de São Gonçalo do Amarante-CE. A 

partir da re-pavimentação de trechos urbanos da localidade, qualificou outro 

espaço praieiro do município, enquanto importante área de segundas 

residências, de práticas esportivas náuticas, com alto nível de integração com a 

metrópole. 

 Além de São Gonçalo do Amarante-CE, o outro município que recebe 

investimentos para o componente Saneamento/Recuperação ambiental é a 

metrópole Fortaleza-CE, no intuito de qualificar a orla da praia de Iracema, 

reafirmando as ações do componente no ordenamento territorial de orlas 

marítimas. 

É possível constatar que apenas três ações foram direcionadas para o 

componente Saneamento/Recuperação ambiental. O Gráfico 9 mostra que, 

embora o componente tenha efetuado apenas esse número de 

empreendimentos no território, fora um dos que mais angariara recursos para 

sua efetivação, devido suas ações partirem de orçamentos com maiores 

recursos. Do mesmo modo é o componente Transportes, responsável por uma 

única ação, que angariou o total de investimentos para o componente. 

A referida ação foi a Duplicação da Rodovia CE-040, Trecho: Aquiraz – 

Entrada CE-453 (Fagundes), que trata de grande obra estruturante, referente à 

duplicação da CE-040, hoje o principal acesso as praias do litoral leste.  
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“o trecho inicia-se em Aquiraz [...] e se desenvolve até a entrada da 
praia do Iguape, local onde foi construído um viaduto para melhorar o 
acesso a este destino e minimizar os engarrafamentos, que se 
formavam na interseção que dava acesso a esta praia (BNB, 2013). 
 

Sem dúvidas, a obra é uma das ações mais importantes realizadas pelo 

PRODETUR II, tendo em vista seu impacto direto na alteração tanto na 

dinâmica social, quanto econômica local, proporcionando nova dinamicidade ao 

litoral de Aquiraz, a partir de acessos estruturados para praias e equipamentos 

turísticos, inclusive o Beach Park, importante parque aquático localizado no 

referido município. 

 

Gráfico 9: Valores investidos pelo PRODETUR II na Região Metropolitana de 

Fortaleza-CE 

 
Fonte: BNB, 2013. 

 

 Percebe-se, ainda, a partir do Gráfico 9, que os recursos do PRODETUR 

II/CE foram distribuídos de modo mais equitativo por componente, quando se 

compara com a distribuição dos recursos do PRODETUR II pelas demais 

regiões metropolitanas de estudo, bem como quando se compara com a 

distribuição feita no PRODETUR I pelo estado, o que demonstra que novas 

necessidades foram postas em xeque na fase II do PRODETUR-CE, que 

incluiu importante componente no planejamento de suas ações: o Patrimônio 

histórico, além do Desenvolvimento institucional. 

 A RMF deu salto qualitativo no que diz respeito à diversificação de seu 

segmento turístico predominante. Acredita-se que, embora o Patrimônio 
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histórico ainda não seja o “carro-chefe” do turismo metropolitano cearense, 

mas vincular ações de cunho de recuperação de Patrimônio histórico aos 

recursos de um programa de desenvolvimento regional voltado ao turismo 

demonstra sensibilidade e iniciativas concretas no processo de inserção desse 

novo segmento à imagem turística de Fortaleza e de sua região metropolitana. 

 Foram direcionadas ações para o componente Patrimônio histórico tanto 

para Fortaleza-CE, quanto para Aquiraz-CE, tendo em vista o legado histórico 

do município, que é mais antigo, inclusive, que a própria capital Fortaleza-CE e 

importante área integrada ao turismo metropolitano. 

 De acordo com o BNB (2013), as ações empreendidas no município de 

Aquiraz-CE foram de: 

1. Recuperação da Casa do Capitão Mor, a partir de serviços de 

restauração da edificação; 

2. Recuperação da Praça da Matriz; 

3. Recuperação do Mercado da Carne; 

4. Restauração e Revitalização do Edifício da Casa de Câmara e Cadeia 

de Aquiraz - Museu Sacro São José de Ribamar, prédio originalmente 

construído para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia de Aquiraz, 

enquanto primeira vila da capitania do Ceará. 

 

As obras efetivadas referentes ao componente Patrimônio Histórico na 

metrópole Fortaleza-CE, foram as seguintes:  

1. Elaboração de Estudos de Viabilidade Socioeconômica para a 

recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural no Centro de Fortaleza; 

2. Elaboração de projeto e recuperação do Antigo Prédio da EMCETUR 

(Centro de turismo); 

3. Restauração da Fachada do Conjunto da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição e Seminário da Prainha, que consistiu na restauração da 

fachada do conjunto arquitetônico que abriga o seminário; 

4. Reforma e Ampliação do Teatro Carlos Câmara, para aumento de sua 

capacidade de platéia; 

 

Houve paridade na quantidade de ações do componente Patrimônio 

histórico em ambos os municípios de Fortaleza-CE e Aquiraz-CE, bem como 
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relativa paridade na distribuição das intervenções voltadas ao componente 

Desenvolvimento institucional. Do mesmo modo que as demais RMs em 

estudo, algumas ações foram padronizadas para todos os municípios 

participantes da área de planejamento do PRODETUR II na RMF, ou seja, 

executadas para os municípios de Fortaleza-CE, Aquiraz-CE, Caucaia-CE e 

São Gonçalo do Amarante-CE, a partir da elaboração dos grandes projetos de 

planejamento das ações do PRODETUR II, bem como suas respectivas 

execuções.  

As ações específicas de planejamento foram a Elaboração do PDITS do 

Polo Costa do Sol, visando realização de diagnóstico, definição de estratégias 

e plano de ação com vistas ao desenvolvimento sustentável do turismo do Pólo 

Ceará Costa do Sol; Elaboração dos Projetos de Fortalecimento da 

Capacidade de Gestão Municipal para o Turismo Sustentável dos municípios 

do referido polo; além da Elaboração de Projeto de Cursos de Capacitação 

Profissional e Empresarial para a área do turismo. 

Essas ações tiveram como produtos a execução de parte das ações 

planejadas no PDITS-Polo Costa do Sol, a execução dos Cursos de 

Capacitação Profissional e Empresarial, além da Elaboração da Base 

Cartográfica do Polo Costa do Sol, a partir do recobrimento aerofotogramétrico 

na escala de 1:20000 de todo o território desses municípios, e na escala de 

1:2000 das áreas urbanas, em ortofotocarta digital colorida, restituição 

fotogramétrica, sistema geográfico de informações e treinamento de técnicos. 

No que concernem as demais ações específicas do componente 

Desenvolvimento institucional, houve investimentos para o Fortalecimento 

Institucional do Órgão Estadual Gestor do Turismo do Ceará na metrópole 

Fortaleza-CE, além da Assistência Técnica para a Contratação do Plano de 

Gestão Administrativa e Fiscal de Aquiraz-CE, “com vistas a elaboração de um 

diagnóstico da situação administrativa e fiscal do município de Aquiraz-CE e 

preparação de projeto e termos de referência” (BNB, 2013). 

Percebe-se, pois, que as ações voltadas ao componente 

Desenvolvimento institucional foram relevantes em todas as RMs, tendo em 

vista que intervenções voltadas para essa área não se resumem a papeis, mas 

sim, a uma grande quantidade de estudos, geralmente efetuados por empresas 

privadas de consultoria, que necessitaram de outros subsídios para sua 
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realização, como trabalhos de levantamentos cartográficos, 

aerofotogramétricos e demais instrumentos que dão ao planejamento 

estratégico, melhores condições de sua idealização e execução, mas que 

também são responsáveis por significativo aumento nos valores investidos para 

tanto. É por esse novo quadro de responsabilidade e significância do 

planejamento que o componente Desenvolvimento institucional teve uma 

quantidade relevante de valores voltados a sua realização. 

O Gráfico 10, que é pertinente aos recursos totais investidos pelo 

PRODETUR II nas RMs aqui em estudo, por componente de ação, mostra os 

altos custos com os componentes Saneamento/Recuperação ambiental e 

Transportes, que se tornaram mais representativos com a ausência do 

componente Aeroportos, realizado no PRODETUR I. Ainda mostra a 

significativa parcela de recursos destinada ao aparelhamento institucional das 

RMs que, contando com mais de R$ 61 milhões de reais, demonstrou a 

ampliação da natureza das ações de ordenamento territorial, que necessita do 

preparo da gestão pública para sua efetiva execução, na busca do óptimo do 

território. 

 

Gráfico 10: Valores totais investidos pelo PRODETUR II nas Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, por 

componente 

 
Fonte: BNB, 2013. 
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 O Gráfico 10 também permite compreender os componentes 

Saneamento/Recuperação ambiental e Transportes, enquanto sustentadores 

das ações para qualificação do turismo “sol e mar”. Essa compreensão mostra 

a proeminência desse tipo de segmento para o NE e para as RMs aqui em 

análise, tendo em vista que o componente Patrimônio histórico, enquanto 

fundamental para a afirmação do turismo de determinadas RMs, não consegue 

sobrepor a pujança do segmento que dá a característica principal de Nordeste 

brasileiro, que é pautado em suas praias e todo o ambiente praieiro, 

privilegiado tanto nas temperaturas estáveis durante todo o ano, quanto no 

recorte geográfico privilegiado. 

Portanto, pode-se aferir que, embora os territórios metropolitanos sejam 

permeados de demais elementos pertinentes a cultura e patrimônio locais, 

estes utilizados de acordo com as particularidades, interesses econômicos-

políticos e condicionantes sociais locais, continuaram privilegiando a lógica de 

ordenamento territorial do setor iniciada desde o II PND, que privilegia o sol, o 

mar e os demais elementos voltados à valorização e afirmação desse 

segmento turístico na região. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente trabalho partiu da premissa de que, em cada território, 

existem características particulares da história, dos valores culturais e políticos, 

de infraestruturas institucionais etc., que, concatenadas e articuladas entre si, 

explicam diferentes formas de ordenamento territorial que o poder público 

executa em seu território. Como bem afirmou Ferrão (2011), existe certa lacuna 

de estudos que explique porque práticas de ordenamento territorial se 

diferenciam tanto de um espaço para o outro, embora relativo consenso no 

conceito contemporâneo de OT, bem como relativa padronização das ações 

públicas, principalmente quando essas são demandadas por escalas 

superiores do poder. 

Dessa forma, o estudo das culturas de ordenamento territorial, enquanto 

metodologia de análise que elenca determinados elementos importantes 

concernentes à gestão pública, é campo fértil para quem quer se debruçar nas 

particularidades de territórios, de acordo com o interesse em questão. Nesse 

estudo, ficou claro que o “interesse em questão” foi uma adaptação para 

análise da atividade turística, enquanto segmento econômico de grande 

importância na formatação da rede urbana das metrópoles nordestinas, na 

dinamização de suas economias locais e na mudança de imaginário negativo 

construído a respeito da região Nordeste brasileira ao longo do tempo. 

Enquanto principal questão da pesquisa: quais foram os reflexos dos 

ambientes social e de planejamento no ordenamento territorial dado ao 

turismo, ao longo dos anos, em quatro grandes regiões metropolitanas do NE 

brasileiro? Ainda mais, quais características desses dois primeiros ambientes 

puderam ser constatadas no terceiro ambiente analisado pela proposta de 

estudo das culturas de OT, que eram os artefatos do planejamento? 

Para responder as essas questões, o presente trabalho percorreu um 

limiar perigoso, devido à grande autonomia que cada ambiente demandava à 

pesquisa, que deveria ser feita a partir de fontes literárias e de dados bastante 

diferentes, fazendo com que o estudo das culturas de ordenamento territorial 

seja, antes de tudo, o estudo de três ambientes de natureza autônoma, porém 

incompreensíveis em sua essência se analisados separadamente. 
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Fez-se o esforço de se enveredar nas particularidades de cada ambiente 

proposto, de acordo com as informações e dados disponíveis para tanto, e 

notou-se que várias foram as particularidades e as similitudes no processo de 

construção da proposta de turismo nestas quatro RMs de análise. 

Particularidades, estas, mais visíveis quando adentrada à seara do início da 

formação de uma proposta de turismo, por parte dos governos locais e, 

similitudes, estas, mais visíveis quando a escala nacional adentra num grande 

projeto de estruturação do NE para o fomento de um turismo internacional, 

entretanto, não pôde deixar de se adaptar ao construto histórico de turismo 

outrora empreendido em cada território. 

A partir do exposto, o turismo pode ser compreendido sob diferentes 

perspectivas e várias são as constatações aferidas no âmbito desse setor 

empreendido nas RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA. A 

primeira delas diz respeito ao segmento turístico “sol e mar”, enquanto o único 

segmento turístico que fornece a característica regionalizada do turismo 

promovido e articulado na região. Embora dentro de um contexto regional, 

imbuído nas particularidades locais dos estados, aqui tomados para estudo, o 

turismo no NE se une e toma seu escopo regional através do recorte 

geográfico de seu litoral, elemento este que permite a união da discussão do 

NE através do setor. 

Contudo, o turismo litorâneo feito à brasileira, concentrando-se 

principalmente em suas áreas metropolitanas, pode ser compreendido como “o 

elixir” necessário à mudança paradigmática da imagem negativa de Nordeste, 

muito bem relatada por Dantas (2009). Enquanto antítese da imagem de sertão 

e de seca, a volta do litoral a partir de suas metrópoles, áreas economicamente 

dinâmicas da região, foi estratégico na medida em que o turismo aliou-se a 

imagem de grandes infraestruturas urbanas, como mote para a consolidação 

da mudança desse quadro imagético negativo de NE. Isto quer dizer que, as 

metrópoles seriam o subsídio para consolidação de um novo paradigma de 

ordenamento territorial para a região, a partir da necessidade de 

industrialização e de urbanização de uma região agrária e arcaica. 

Consequentemente, o turismo adentra nesse ensejo, desenvolvendo e 

desenvolvendo-se conjuntamente com as metrópoles nordestinas. 
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Porém, foi visto que essa nova realidade não significou o fim de um 

controle político, historicamente exercido por suas elites agrário-latifundiárias. 

Pelo contrário, a exceção do estado do Ceará, as elites dominantes 

conservaram-se no poder a partir de uma nova roupagem político-ideológica, 

vinculando sua imagem não mais as suas tradições e aos seus espaços 

agrários, enquanto palco do poder familiar exercido por décadas, mas sim, a 

imagem das grandes capitais, seu desenvolvimento urbano e suas novas 

economias, como as indústrias e o turismo. Foi esse percurso o feito de formas 

diferenciadas por cada RM em análise, tanto a partir de seu conteúdo cultural, 

seja este material ou imaterial, quanto a partir da força política de seus 

representantes, bem como de acordo com a proposta de desenvolvimento local 

aferida por cada um destes.  

Tais elementos, enquanto definidores das culturas de OT, tornaram 

compreensível e justificável o destaque histórico da Bahia na seara turística do 

Nordeste, tanto pela sua cultura local, quanto pelo destaque de um 

personagem político em específico no estado; o desgaste da imagem da 

proposta de turismo de Pernambuco, em relação ao contexto político ditatorial 

do país; a necessidade de desenvolvimento da atividade através de uma 

mudança de quadro e de personalidades políticas no Ceará, bem como a 

necessidade de desenvolvimento de um setor econômico que introduzisse, de 

fato, o Rio Grande do Norte num novo período pautado no ideário 

desenvolvimentista do Brasil, já que a indústria não compôs uma base 

economicamente forte no RN. 

Por caminhos diferentes, o turismo institui-se no Nordeste brasileiro, 

porém, enquanto novo setor econômico na região, a atividade teve que 

adequar-se ao aparato político-administrativo das novas gestões estaduais e 

municipais no pós-1988, com todas as suas fragilidades e distintas concepções 

ideológicas de gestão pública, de acordo com a autonomia dos novos entes 

federados. Nesse ínterim, o turismo até hoje caminha para efetivar-se enquanto 

segmento de significativo impacto territorial e que merece adequada 

infraestrutura de planejamento, de gestão e ordenamento. Por esse 

entendimento, percebeu-se que RMs são institucionalmente frágeis, o que 

levou ao desenvolvimento de um ordenamento territorial muitas vezes não 

plenamente comprometido com as necessidades da sociedade e com a 
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distribuição equitativa das oportunidades no espaço geográfico (ESTABA, 

1999). Constatou-se que a fragilidade institucional do setor, aliada ao processo 

de redemocratização do país, é alicerçada nas distintas compreensões do que 

seja o turismo em cada município, o que compromete, por consequência, a 

criação de planos locais de ordenamento do território voltado para a atividade, 

a responsabilidade do setor para com suas áreas ambientalmente frágeis, 

muitas vezes desprovidas de legislações específicas, bem como a 

responsabilidade de desenvolvimento econômico-social para maior parcela 

possível de cidadãos locais. 

Além do mais, a ausência de uma instância administrativa metropolitana 

faz com que não existam informações agregadas para essas regiões, o que 

define que os dados e indicadores para as RMs sejam ou de natureza estadual 

ou municipal. E faz, ainda, com que as ações de planejamento do turismo, 

praticado historicamente em escala metropolitana no NE, não seja exercido 

nesta escala administrativa, devido à própria ausência dessa instância.   

Outro destaque que deve ser dado ao não-efetivo aparelhamento 

institucional da atividade turística, nas RMs em estudo, é a capacidade do 

capital em modelar territórios de acordo com seus interesses. Um território 

regulado por leis, normas e condutas específicas, dificulta a ação livre do 

capital, consequentemente, dificulta a distribuição dos benefícios trazidos dos 

investidores para uma pequena elite dirigente que toma, para si, a defesa de 

interesses de grandes corporações. É sabido de vários casos de distribuição de 

terras, de imóveis e demais benefícios pecuniários para políticos que ajudaram 

em processos de facilitação da entrada de empreendimentos do capital, a partir 

da burla de legislações locais, ou mesmo, justificando-se pela ausência delas. 

Dessa forma, os interesses do capital versus ordenamento territorialmente justo 

é a contradição responsável pela debilidade do desenvolvimento e efetivação 

de leis que protejam os patrimônios locais, sejam estes ambientais, sociais, 

arquitetônicos, culturais, paisagísticos e/ou arqueológicos. 

Além dessa constatação, deve-se destacar, ainda, a grande 

concentração tanto de aparato legais, quanto de serviços voltados ao setor 

turístico nas metrópoles de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, 

o que é reflexo não só por essas cidades serem as capitais administrativas de 

seus estados, mas também por serem as cidades eleitas desde o início de 
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desenvolvimento do turismo, através dos poderes locais, enquanto pontos de 

luminosidade nos territórios opacos das grandes fazendas nordestinas. 

É nesse quadro de baixa capacidade e competências institucionais, em 

relação ao ordenamento territorial da atividade, que os projetos e planos 

nacionais vieram com características e ações de planejamento padronizadas, 

com o intuito de subsidiar o aparelhamento administrativo e infraestrutural da 

atividade turística nas regiões de desenvolvimento da atividade. 

O primeiro grande esforço para tanto foi a partir do PRODETUR I, 

enquanto programa planejado no âmbito do governo federal que, juntamente 

com os governos estaduais, traçou ações principalmente de caráter 

infraestrutural, para qualificar os espaços urbanos metropolitanos, com fins de 

subsidiar o turismo nesses espaços. Focou esforços no aprimoramento de 

equipamentos estratégicos para o turismo, como os Aeroportos, componente 

esse que barganhou boa parte dos recursos voltados para cada estado. 

Assim, o PRODETUR I e o PRODETUR II49, tiveram frentes de ação 

diferenciadas. O primeiro, de cunho infraestrutural e, o segundo, de cunho 

institucional. Dessa forma, PRODETUR II vem com a característica de ações 

institucionais localistas, diferentemente da primeira etapa em que a instancia 

estadual fora privilegiada. 

Significou dizer que as ações de governo, no âmbito do planejamento do 

turismo, incorporaram as necessidades e fragilidades locais dos territórios, 

diagnosticando suas principais deficiências de gestão e criou estratégias para 

superá-las. Porém, como o dito, essas ações de caráter institucional foram 

realizadas de modo bastante padronizado, visto que os problemas inerentes a 

essa questão eram bastante similares em todas as RMs, na medida em que 

todas participaram do mesmo tempo de redemocratização e de formação de 

suas instâncias locais de gestão, realidade essa vista na terceira parte desse 

trabalho, que buscou traçar o perfil institucional das RMs em estudo. 

 O PRODETUR II também focou em ações voltadas à qualificação de 

mão-de-obra local, bem como em cursos voltados ao empresariado do turismo. 

Essa também se tornou característica peculiar nessa segunda etapa, que se 

tornou bastante estratégica num momento em que o país volta-se para 

                                                           
49

  O PRODETUR II enquanto continuação da primeira etapa do programa nacional. 
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propostas inovadoras de turismo, pautadas em mega-eventos, como a Copa 

Mundial de Futebol e demais, que necessitam do preparo da população no que 

diz respeito ao fornecimento de serviços qualificados ao setor turístico. 

Entretanto, grande característica de ambos os PRODETUR, foi a 

concentração territorial de suas ações, na medida em que as gestões estaduais 

elencaram municípios específicos para as intervenções. Houve tendência de 

descentralização das ações e infraestruturas no segundo momento do 

programa, porém, na RMN, as ações de imediato reflexo no território (como 

obras de infraestrutura) concentraram-se nos mesmos municípios priorizados 

na primeira etapa do PRODETUR, reafirmando o modelo de concentração 

territorial dado desde o princípio da atividade, com as aspirações políticas 

advindas do II PND, que viam o litoral como área propícia às ações de 

desenvolvimento do turismo. As RMR, RMS e a RMF fogem da lógica de 

concentração dos recursos nos municípios privilegiados na primeira fase do 

PRODETUR, com ações territoriais nos municípios de Cabo de Santo 

Agostinho-PE, Itaparica-BA e Aquiraz-CE, contudo, não deixaram de direcionar 

e concentrar ações importantes para estes mesmos municípios, fazendo com 

que o OT do turismo empreendido no NE, tenha se tornado bastante 

concentrador territorialmente em seu litoral, de uma maneira ou de outra. 

Embora o PRODETUR II tenha alargado suas frentes de ação, bem 

como a natureza destas, principalmente as referentes ao componente 

Desenvolvimento institucional, não muda a lógica iniciada do PRODETUR I, 

este enquanto resultado das investidas localistas de empreender o turismo em 

seus estados. Isso faz com que se entenda que o turismo de hoje ainda é 

reflexo do turismo pensado e construído na década de 1970, porém agregando 

novos paradigmas recorrentes da década final do século XX e início do XXI, 

como os paradigmas de sustentabilidade, de desenvolvimento local etc. 

Outra questão que merece destaque nas ações do PRODETUR II é que, 

além da reafirmação territorial dada pelo PRODETUR I, todas as ações 

realizadas nessa etapa do programa não correspondem a nem 1/4 do 

planejado nos PDITS dos pólos de turismo. Esse fato pode ser compreendido a 

partir de dois lados, um negativo e o outro, positivo. O lado positivo desse 

quadro é que os PDITS dos polos de turismo mostraram grande habilidade no 

diagnóstico das necessidades do setor, por parte das consultorias realizadas 
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pelos poderes públicos locais. O lado negativo diz respeito à amostra de que 

várias são as ações necessárias para um bom ordenamento territorial da 

atividade turística nas RMs em estudo, mas não foram realizadas devido à 

ausência de dotação orçamentária para consecução de suas ações. 

A partir desse quadro, o contexto regional das RMs de Fortaleza-CE, 

Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA, mostra uma região que há pouco iniciou 

seu processo de expansão econômica e de desenlace com antigos modos de 

gestão do território, pautados em práticas mandonistas e coronealistas de 

concentração de renda e poder. Ainda há muito a ser discutido sobre o 

desenvolvimento territorial e turismo no NE, sobre desconcentração fundiária e, 

principalmente, sobre a inserção de instrumentos participativos e legislativos de 

gestão do território. 

 Isso não vale, apenas, para modelos de gestão e de participação 

voltados ao turismo, mas para todas as demais áreas em que a sociedade 

ainda não exerce seu pleno direito reivindicatório, a fim de exigir do poder 

público melhores condições técnicas e estruturais de seus gestores, no que diz 

respeito a qualidade da gestão pública. Tal fato é reflexo da ausência de uma 

construção política crítica das massas sociais, que não discutem política e que 

tem receio dos espaços públicos de debates, por falta de um comprometimento 

político e de envolvimento com algo que lhe demande tempo e estudo. 

Olhar para o turismo e seus impactos no território é olhar para a gestão 

pública, enquanto ente diretamente responsável pelos impactos da atividade, 

sendo de grande insensatez não se buscar compreender os vários “porquês” 

que justificam tantas irregularidades, desigualdades e disparidades 

socioeconômicas que se cristalizaram no território. Percebeu-se que o espaço 

atual é fruto de um passado pensado e reflexo da ausência de uma estrutura 

institucional, devidamente equipada técnico-infraestruturalmente, e 

comprometida com o seu território. 

Assim, afirmou-se a hipótese de pesquisa de que, embora o turismo nas 

referidas RMs tenha se desenvolvido a partir de uma mesma lógica de 

estruturação da atividade no território nordestino, principalmente pelo viés de 

programas estruturantes, como o PRODETUR I, constatou-se que vários foram 

os elementos das culturas locais de territórios, que foram intervenientes no 
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processo de formação de diferentes culturas de ordenamento territorial do setor 

turístico. 
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ANEXO 1: Quadro sobre as ações efetivadas com recursos 
advindos do PRODETUR I nos municípios metropolitanos – 

RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 
 

 
 

Municípios 
contemplados Descrição do projeto 

Total de 
Recursos 

(U$$) 

Região Metropolitana de Salvador-BA 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Mata de São 
João 

Costa do Sauípe - SAA 3.018.779,44 

Costa do Sauípe - SES 1.454.124,00 

Praia do Forte - SES 1.054.702,94 

Componente Transportes 

-- -- -- 

Componente Patrimônio Histórico 

Salvador Igreja do Bonfim 1.184.068,38 

Praça da Sé - Pelourinho - 6ª Etapa 695.819,60 

Quarteirão Cultural 5.087.078,05 

Sede do IPAC - Pelourinho (6ª Etapa) 410.888,32 

Componente Aeroporto 

 Salvador Aeroporto Dep. Luís Eduardo Magalhães 105.085.218,89 

 

Região Metropolitana de Recife-PE 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Recife Centro Histórico de Recife - SAA 1.052.357,90 

Centro Histórico de Recife - SES (3) 391.870,23 

Componente Transportes 

Ipojuca Via de Acesso a Muro Alto 480.832,77 

Recife Acesso Viário ao Aeroporto dos Guararapes 2.705.969,39 

Recuperação da Ponte Buarque de Macedo 877.108,80 

Recuperação da Ponte do Limoeiro 157.705,46 

Requalificação Urbana do Portal Norte do 
Bairro do Recife 

144.230,77 

Paulista Intersecções da PE-01 e da PE-15 com a PE-
22 

18.870,60 

Recuperação da PE-15 (Trecho entre a alça 
leste e BR 101) 

145.138,13 

Sinalização PE-01, PE-15 e PE-22 46.439,60 

Travessia Urbana de Paulista 615.088,86 

Componente Patrimônio Histórico 

Olinda Ampliação do Pavilhão de Eventos do Espaço 
Cultural 

3.504.649,28 

Reforma do Espaço Cultural 7.879.399,32 

Subestação do Espaço Cultural do Centro de 
Convenções-Estado de Pernambuco 

404.289,14 

Recife Recuperação das Fachadas da Avenida 
Alfredo Lisboa 

95.327,58 

Sinalização Urbana do Bairro do Recife 28.362,24 

Sistema de Prevenção de Incêndio do 
Terminal Marítimo de Passageiros do Recife-
PE 

65.410,59 

Teatro Hermilo Borba Filho 454.896,02 
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Terminal Maritímo do Recife 836.469,82 

Torre Malakoff 364.888,52 

Unidade de Serviços do Bairro do Recife 38.618,02 

Urbanização do Entorno do Forte do Brum 104.446,17 

Componente Aeroporto 

 Recife Aeroporto Guararapes 3.104.380,43 

 

Região Metropolitana de Fortaleza-CE 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

São Gonçalo do 
Amarante 

Pecém – SAA e SES 1.963.124,24 

São Gonçalo do Amarante - SAA e SES 2.037.929,32 

Conservação Ambiental da Lagoa dos Talos 
(TA 06) 

131.807,40 

Educação ambiental  (e demais municípios) 690.805,57 

Educação ambiental – Projeto Compartilhar (e 
demais municípios) 

44.465,93 

Formação dos Conselhos de Administração 
das Urbanizações das Lagoas - CPTA's (e 
demais municípios) 

37.090,70 

Recuperação da Praia e Embocadura do Rio 
Mundaú (Dragagem - 294.940,54 m3; 
Espigões - 3750,5 m3) 

781.425,25 

Recuperação e Conservação Ambiental da 
Lagoa das Cobras (fixação dunas - 45 ha) 

210.545,70 

Recuperação e Conservação Ambiental da 
Lagoa do Pecém (fixação dunas - 45 ha) 

190.259,54 

Recuperação e Defesa da Praia do Pecém 
(Espigões - 3.277,5 m3) 

502.249,90 

Urbanização da Lagoa dos Talos/Siupé (TA 
18) 

191.644,51 

Caucaia Praias Oeste - SAA (Iparana, Icaraí, Pacheco, 
Tabuba e Cumbuco I e II) 

5.710.960,17 

Caucaia - SES 4.738.375,46 

Conservação do Lagamar do Cauípe 83.389,58 

Educação ambiental (e demais municípios) 690.805,57 

Educação ambiental – Projeto Compartilhar (e 
demais municípios) 

44.465,93 

Formação dos Conselhos de Administração 
das Urbanizações das Lagoas - CPTA's (e 
demais municípios) 

37.090,70 

Recuperação e Conservação Ambiental da 
Lagoa do Banana 

36.770,35 

Urbanização da Lagoa do Banana 138.441,74 

Componente Transportes 

Caucaia Rodovia CE 085: Cumbuco a Lagoa do 
Banana 

516.174,20 

Rodovia CE 085: Contorno Caucaia / Tabuleiro 
Grande (Trecho 2) 

2.121.706,11 

Rodovia CE 085: Tabuleiro Grande / Ent. CE 
421 (Trecho 3) 

1.437.538,56 

Rodovia Entr. CE-085 / Estrada do Garrote 
(Trecho 1) 

835.280,05 

São Gonçalo do Rodovia CE 085: Entr. CE 421 / São Gonçalo 2.064.428,46 
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Amarante do Amarante (Trecho 4) 

Rodovia CE 085: São Gonçalo do Amarante/ 
Ent. CE 341 (Trecho 5) 

1.055.120,32 

Rodovia Pecém / Entronc.Taíba / São Gonçalo 
do Amarante 

214.823,94 

Rodovia Pecém / Entronc.Taíba / Siupé - I 427.322,57 

Rodovia Pecém / Entronc.Taíba / Siupé - 
Siupé - II 

263.747,36 

Componente Patrimônio Histórico 

-- -- -- 

Componente Aeroporto 

 Fortaleza Aeroporto Pinto Martins 73.187.239,58 

 

Região Metropolitana de Natal-RN 

 
 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Natal Via Costeira - SES (Ponta Negra) 847.866,09 

Ponta Negra - SES (incluindo drenagem 
pluvial - 5,2 km de rede) 

4.827.756,07 

Parque das Dunas 1.458.552,66 

Componente Transportes 

Extremoz Implantação e Ligação Entroncamento BR 101 
- Pitangui (RN 305) / Jacumã 

673.679,65 

Rodovia BR 101: Muriú 257.278,92 

Rodovia BR 101: Pitangui 208.221,26 

Pitangui / Graçandu / Barra do Rio 303.304,87 

Parnamirim Rodovia Entroncamento RN 313: Nova 
Parnamirim 

529.175,62 

Rodovia Nova Parnamirim / Entroncamento 
BR 101 

312.039,90 

Rodovia Nova Parnamirim / Rota do Sol 191.555,43 

Rodovia RN 313: Trecho Pium / BR 101 744.123,76 

Nísia Floresta Rodovia RN 063: Trecho Barra de Tabatinga/ 
Barreta 

999.221,24 
 

Rodovia RN 063: Trecho Pirangi do Sul / Barra 
de Tabatinga 

819.520,01 

Natal Pavimentação e Sinalização de Vias de Ponta 
Negra 

751.063,33 

Sistema de Urbanização da Praia de Ponta 
Negra 

1.124.897,46 

Componente Patrimônio Histórico 

-- -- -- 

Componente Aeroporto 

Parnamirim  Aeroporto Augusto Severo 20.180.612,56 
Fonte: Relatório Final de Projeto – PRODETUR I (BNB, 2005). 
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ANEXO 2: Quadro sobre as ações efetivadas com recursos 
advindos do PRODETUR II nos municípios metropolitanos – 

RMs de Fortaleza-CE, Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 
 

 
 

Municípios 
contemplados 

Descrição do projeto 
Total de 

Recursos (R$) 

Região Metropolitana de Salvador-BA 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Salvador Requalificação Urbanística da Orla Marítima 
de Salvador - Corredor Turístico Amaralina/ 
Pituba/ Armação 

9.538.082,08 

Mata de São 
João 

Elaboração do Projeto de Urbanização da Orla 
de Imbassai 

129.735,85 

Urbanização da localidade de Imbassaí 5.424.825,82 

Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário de Imbassaí 

3.387.583,40 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Imbassaí 

847.018,88 

Componente Desenvolvimento Institucional 

Camaçari, 
Itaparica, Lauro 
de Freitas, 
Madre de Deus, 
Mata de São 
João, Salvador 
e São Francisco 
do Conde 

Elaboração do Programa de Capacitação 
Profissional e Empresarial para os Pólos 
Salvador e Entorno 

261.312,00 

Elaboração do PDITS-Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável para os Pólos do Descobrimento, 
Litoral Sul e Salvador e Entorno - BA 

1.490.000,00 

Camaçari, 
Itaparica, Lauro 
de Freitas, 
Madre de Deus, 
Mata de São 
João e Salvador  

Capacitação Profissional do Polo Turístico 
Salvador e Entorno 

2.279.663,92 

Execução da Capacitação Empresarial para o 
Pólo Salvador e Entorno 

2.550.042,00 

Salvador Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual 
Gestor do Turismo 

1.031.227,39 

Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor 
do Turismo - BA (Versão Complementar) 

486.933,46 

Camaçari, 
Itaparica e Mata 
de São João 

Implementação dos Planos de Gestão 
Municipal do Turismo e do Patrimônio Natural 
e Cultural  

817.730,28 

Componente Transportes 

-- -- -- 

Componente Patrimônio Histórico 

Salvador Recuperação do Palacete Bernardo Martins 
Catharino - Museu Rodin 

10.141.531,37 

Recuperação da Nova Sede do IPAC - 2ª 
ETAPA  

2.354.133,08 

Recuperação da Nova Sede do IPAC – 
complementação e entorno 

2.610.217,83 

Recuperação do Forte Santo Antônio Além do 
Carmo  

3.443.317,59 

Recuperação da Casa das Sete Mortes - CHS 
6ª etapa  

3.135.025,56 
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Recuperação do Palácio Rio Branco - CHS 6ª 
etapa  

7.036.250,05 

Recuperação da Igreja N. Sra da Conceição 
do Boqueirão - CHS 6ª etapa  

2.529.193,72 

Recuperação da Igreja e do Cemitério do Pilar  4.555.140,13 

Recuperação da Igreja de N. Sra. do Rosário 
dos Pretos  

2.279.818,16 

Revisão dos Projetos Executivos da 
Recuperação/Revitalização do Centro 
Histórico de Salvador 

714.631,21 

Restauração do Oratório da Cruz do Pascoal 183.890,63 

Itaparica Execução das Obras de Urbanização 
Paisagística e Funcional do Centro Histórico 
de Itaparica e Bica de Itaparica  

903.673,88 

Componente Aeroporto 

 -- -- -- 

 

Região Metropolitana de Recife-PE 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Cabo de Santo 
Agostinho 

Obras de ampliação e implantação de 
Sistemas de Saneamento Integrado da Praia 
de Gaibu 

14.318.068,72 

Ipojuca Sistema de Esgotamento Sanitário de N. Sra. 
do Ó, em Ipojuca 

11.986.979,30 

Elaboração do Plano de Gerenciamento 
Integrado dos Resíduos Sólidos Urbanos de 
Ipojuca (PGIRSU) 
 

175.724,68 

Ilha de 
Itamaracá, 
Itapissuma e 
Igarassu 

Elaboração do Plano de Gerenciamento 
Integrado dos Resíduos Sólidos de Itamaracá 
(PGIRS) 

263.078,42 

Componente Desenvolvimento institucional 

Recife Consultoria de Apoio Técnico à Unidade 
Executora Estadual de Prodetur/NE II de 
Pernambuco 

147.349,30 

Elaboração do plano de gestão do turismo de 
Recife 

149.985,74 

Cabo de Santo 
Agostinho, 
Igarassu, 
Ipojuca, 
Jaboatão dos 
Guararapes, 
Itamaracá, 
Itapissuma, 
Olinda, Paulista 
e Recife 

Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor 
do Turismo 

190.274,32 

Elaboração da Pesquisa Diagnóstica e do 
Programa de Capacitação Profissional e 
Empresarial para o Pólo Costa dos Arrecifes 

193.151,15 

Elaboração do PDITS-Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável para o Pólo Costa dos Arrecifes - 
PE 

352.000,00 

Igarassu, Ilha de 
Itamaracá, 
Itapissuma e 
Ipojuca 

Elaboração do Plano de Fortalecimento 
Institucional para os Municípios 

230.324,74 

Componente Transportes 

Ipojuca  Rodovia PE-051 - Trecho: Entr. PE-009 (Porto 25.398.873,16 
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de Galinhas)/Entr. Vicinal de Serrambi (para 
Serrambi) 

 

Implantação e Pavimentação de Ciclovias, 
Pista de Cooper e Interseções na Rodovia PE 
009 - N. Sra. do Ó / Porto de Galinhas 

36.742.953,84 

Adequação e Duplicação da Rodovia Porto de 
Galinhas/Maracaípe 

12.214.175,68 

Adequação da Rodovia PE-038 - Trecho: 
Entrada PE-060 (Ipojuca)/ Entr. PE-009 (N. 
Sra do Ó) 

10.518.559,19 

Recife  Elaboração do Projeto de Sinalização Turística 
do Pólo Costa dos Arrecifes 

140.804,78 

Alça Sul do Acesso ao Aeroporto dos 
Guararapes/Gilberto Freyre 

36.896.295,73 

Cabo de Santo 
Agostinho, 
Igarassu, 
Ipojuca, 
Itamaracá, 
Itapissuma, 
Jaboatão dos 
Guararapes, 
Olinda, Paulista, 
Recife 

Sinalização turística 7.396.863,78 

Componente Patrimônio histórico 

Olinda Requalificação Urbana do Alto da Sé de 
Olinda 

4.988.252,31 

Elaboração do Projeto Executivo de 
Arquitetura para Reforma e Adaptação do 
Mercado Eufrásio Barbosa - Centro de Arte 
Popular de Pernambuco 

146.202,00 

Recife Restauração do Forte das Cinco Pontas - 
Estação Cultural Museu Recife 

3.434.118,10 

Requalificação Urbana do Bairro do Recife - 
Trilhas do Patrimônio 

2.342.755,06 

Caminhos do Recife/Corredor do Galo - 
Requalificação das Ruas do Circuito Turístico 
do Centro do Recife 

3.713.456,21 

Urbanização do Molhe de Brasília Teimosa - 
Acesso ao Parque das Esculturas 

7.654.122,02 

Ilha de 
Itamaracá 

Elaboração do Plano de Preservação do Sítio 
Histórico de Vila Velha, em Itamaracá 

329.761,84 

Elaboração do Projeto Executivo de 
Arquitetura, Restauração e Projetos 
Complementares para Restauração do 
Engenho São João 

654.000,00 

Igarassu Elaboração do Projeto Executivo de 
Arquitetura, Restauração e Projetos 
Complementares para Restauração do Sítio 
Histórico do Engenho Monjope 

250.000,00 
 

Componente Aeroporto 

 -- -- -- 
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Região Metropolitana de Fortaleza-CE 

 Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Fortaleza Urbanização da Praia de Iracema 5.000.000,00 

São Gonçalo do 
Amarante 

Urbanização da Praia da Taíba 1.017.549,73 

Revitalização urbana da Praia do Pecém 1.730.401,92 

Componente Desenvolvimento institucional 

Aquiraz, 
Caucaia, 
Fortaleza e São 
Gonçalo do 
Amarante 

Capacitação Empresarial do Polo Costa do Sol 
para o Turismo 

1.815.000,00 

Elaboração do programa de Capacitação 
Profissional do Polo Costa do Sol para o 
Turismo 

128.292,84 

Capacitação Profissional do Polo Costa do Sol 
para o Turismo 

5.985.388,68 

Elaboração do PDITS do Polo Costa do Sol 405.901,12 

Elaboração da Base Cartográfica do Polo 
Costa do Sol 

8.600.000,00 

Elaboração do Projeto de Fortalecimento da 
Capacidade de Gestão Municipal para o 
Turismo Sustentável 

207.117,00 

Fortaleza Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual 
Gestor do Turismo - CE 

567.702,21 

Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual 
Gestor do Turismo - CE (Complemento) 

1.271.222,20 

Aquiraz 
 

Assistência Técnica para a Contratação do 
Plano de Gestão Administrativa e Fiscal  

28.800,00 

Componente Transportes 

Aquiraz Duplicação da Rodovia CE-040, Trecho: 
Aquiraz - Entr. CE-453 (Fagundes) 

16.464.515,00 
 

Componente Patrimônio Histórico 

Fortaleza Elaboração de Estudos de Viabilidade 
Socioeconômica para a Recuperação do 
Patrimônio Histórico e Cultural no Centro de 
Fortaleza 

140.000,00 

Restauração da Fachada do Conjunto da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição e 
Seminário da Prainha 

1.230.620,52 

Elaboração de projeto de Recuperação do 
Antigo Prédio da EMCETUR (Centro de 
turismo) 

90.000,00 

Recuperação do Antigo Prédio da EMCETUR 
(Centro de turismo) 

1.976.836,41 

Reforma e Ampliação do Teatro Carlos 
Câmara 

4.808.002,60 

Aquiraz Restauração e Revitalização do Edifício da 
Casa de Câmara e Cadeia de Aquiraz - Museu 
Sacro São José de Ribamar 

311.861,71 

Recuperação do Mercado da Carne de 
Aquiraz 

111.361,98 

Recuperação da Praça da Matriz de Aquiraz 806.531,54 

Recuperação da Casa do Capitão Mor em 
Aquiraz 

192.458,33 

Componente Aeroporto 

 -- -- -- 
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Região Metropolitana de Natal-RN 

 
 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

Natal Implantação do SES e Urbanização da 
Redinha Nova 

8.753.724,65 

Elaboração do Plano Diretor de Esgotamento 
Sanitário de Natal 

1.915.118,99 

Proteção e manejo da APA Morro do Careca 110.000,00 

Parnamirim Implantação do SES Pium/ Cotovelo/ Pirangi 15.101.796,47 

Extremoz Proteção e Manejo APA de Genipabu 189.500,00 

Nísia Floresta Proteção e Manejo APA do Complexo Lagunar 
Guaraíras-Bonfim 

389.500,00 

Elaboração da Base Cartográfica da APA 
Bonfim/Guaraíra 

595.405,00 

Ceará-Mirim, 
Extremoz, Natal, 
Nísia Floresta, 
Parnamirim e 
São Gonçalo do 
Amarante 

Implantação da Unidade Gestora de Resíduos 
Sólidos para o Pólo Costa das Dunas 
 

200.000,00 

Componente Desenvolvimento institucional 

Natal Ampliação do Centro de Convenções de Natal 9.723.321,18 

Elaboração do Projeto de Fortalecimento 
Institucional do Órgão Estadual Gestor de 
Turismo 

158.324,00 

Ceará-Mirim, 
Extremoz, Natal, 
Nísia Floresta, 
Parnamirim e 
São Gonçalo do 
Amarante 

Elaboração da Base Cartográfica do Polo 
Costa das Dunas 

9.331.292,60 

Elaboração do PDITS-Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo 
Sustentável para o Pólo Costa das Dunas - RN 

145.000,00 

Revisão do PDITS-Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável para o Pólo 
Costa das Dunas - RN 

80.000,00 

Elaboração do projeto de Capacitação 
Empresarial e Profissional do Polo Costa das 
Dunas para o Turismo 

97.800,00 

Elaboração do Plano Diretor de Resíduos 
Sólidos do Pólo Costa das Dunas 

439.034,12 

Capacitação Empresarial do Polo Costa das 
Dunas para o Turismo 

728.182,10 

Capacitação Profissional do Polo Costa das 
Dunas para o Turismo 

11.015.719,57 

Ceará-Mirim e 
Parnamirim 

Elaboração dos Projetos Executivos de 
Reordenamento Urbanístico de 06 Orlas do 
Pólo Costa das Dunas 

556.601,78 

Ceará-Mirim, 
Extremoz e 
Nísia Floresta 

Elaboração dos Planos de Gestão Municipal 
do Turismo e do Patrimônio Natural e Cultural  

116.698,07 

Ceará-Mirim Elaboração do Plano Diretor Municipal 199.969,41 

Componente Transportes 

Ceará-Mirim, 
Extremoz, Natal, 
Nísia Floresta, 

Implantação da Sinalização Turistica do Polo 
Costa das Dunas 

547.478,81 
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Fonte: BNB, 2013. 

 

ANEXO 3: Discriminação de todas as ações orçadas pelo 
PRODETUR II nas Regiões Metropolitanas de Fortaleza-CE, 

Natal-RN, Recife-PE e Salvador-BA 
 

REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR-BA 

 

Componente Desenvolvimento institucional 

 Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual Gestor do Turismo: O 

projeto visa fortalecer a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado da 

Bahia, para o cumprimento de suas atribuições como condutora das 

políticas públicas de turismo no estado. O projeto abrange as áreas de 

estruturação administrativa; gestão de recursos humanos; gestão 

estratégica e gestão operacional. São itens financiáveis a contratação de 

consultorias, capacitação, aquisição de equipamentos e softwares, 

aquisição de material de apoio e comunicação e a modernização das 

instalações físicas. 

 Fortalecimento Institucional do Órgão Gestor do Turismo - BA (Versão 

Complementar): Trata-se de ação complementar, tendo em vista a 

mudança na estrutura organizacional do Estado da Bahia, que dividiu a 

antiga Secretaria de Cultura e Turismo em duas secretarias: Secretaria 

de Turismo e Secretaria de Cultura. Esta ação visa fortalecer a 

Secretaria de Turismo para cumprir as suas atribuições como condutora 

das políticas públicas de turismo no âmbito do Estado da Bahia. São 

itens financiáveis a contratação de consultorias, capacitação, aquisição 

de equipamentos e softwares, aquisição de material de apoio e 

comunicação e a modernização das instalações físicas. 

Parnamirim e 
São Gonçalo do 
Amarante 

Parnamirim Recuperação de Áreas Degradadas de 
Rodovias do Polo Costa das Dunas Binário de 
Pirangi e RN 313/Nova Parnamirim 

639.458,25 

Componente Patrimônio Histórico 

Natal Elaboração do projeto do Museu da Rampa 380.000,00 

Componente Aeroporto 

-- -- -- 
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 Capacitação Profissional do Polo Turístico Salvador e Entorno, 

municípios de Camaçari, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, 

Mata de São João, Salvador: Qualificação de colaboradores de micro, 

pequenas e médias empresas turísticas dos ramos de Alimentos & 

Bebidas e Hospedagem, localizadas no Pólo Salvador e Entorno. 

 Execução da Capacitação Empresarial para o Pólo Salvador e Entorno: 

Qualificação de gestores de micro, pequenas e médias empresas 

turísticas dos ramos de Alimentos & Bebidas e Hospedagem, localizadas 

no Pólo Salvador e Entorno. 

 Elaboração do Programa de Capacitação Profissional e Empresarial 

para os Pólos Salvador e Entorno: Contratação de serviços técnicos de 

consultoria com vistas à elaboração do Programa de Capacitação 

Profissional e Empresarial para os municípios que compõem os Pólos 

Turísticos Litoral Sul e Salvador e Entorno. Este Programa é constituído 

por um diagnóstico da demanda de capacitação do Pólo, com a 

definição das estratégias para operacionalização das capacitações, além 

de Termos de Referência com as diretrizes para implementação de cada 

ação ou grupos de ações propostas nas estratégias 

 Implementação dos Planos de Gestão Municipal do Turismo e do 

Patrimônio Natural e Cultural dos Municípios do Polo Salvador e Entorno 

– BA, municípios de Camaçari, Itaparica e Mata de São João: Projeto de 

Fortalecimento Institucional de 11 prefeituras de municípios dos Pólos 

Salvador e Entorno, Litoral Sul e Descobrimento, nas áres de atuação 

elegíveis. 

 

Componente Patrimônio histórico 

 Revisão dos Projetos Executivos da Recuperação/Revitalização do 

Centro Histórico de Salvador: Contratação de serviços técnicos de 

consultoria para revisão dos projetos executivos de 

recuperação/revitalização do Centro Histórico de Salvador, incluindo 

diagnóstico com levantamento detalhado da situação atual dos 

monumentos, bem como mapeamento da situação do seu entorno. 
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 Recuperação da Nova Sede do IPAC - 2ª ETAPA e Complementação e 

entorno: É uma das ações contidas na 6ª etapa do projeto global de 

recuperação do Pelourinho. A proposta se traduz na complementação 

das obras contempladas pelo PRODETUR/NE I para essas edificações, 

resultando em uma série de ajustes necessários ao projeto original. Os 

imóveis que em conjunto compõem a nova Sede do IPAC e serão objeto 

de intervenção são: 1-Rua Saldanha da Gama, 25; 2-Rua 28 de 

Setembro, 08 e 3-Entorno (paisagismo) 

 Recuperação do Forte Santo Antônio Além do Carmo: Contempla a 

restauração/revitalização do Forte de Santo Antônio Além do Carmo, 

englobando: implantação de auditórios, biblioteca, pátio central, salão de 

exposição e áreas contemplando usos múltiplos (lojas, academia de 

capoeira) 

 Recuperação do Palacete Bernardo Martins Catharino - Museu Rodin: 

Contempla a restauração do palacete Bernardo Martins Catharino, 

adaptando a configuração original da edificação, internamente e 

externamente, para implantação de uma sede de Museu (originalmente 

Museu Rodin da Bahia, hoje Palacete das Artes). 

 Execução das Obras de Urbanização Paisagística e Funcional do Centro 

Histórico de Itaparica e Bica de Itaparica: compõem essa obra 

intervenções como: reformulação dos pisos existentes, criação de novas 

áreas verdes, demolição de estruturas, implantação de iluminação 

pública e cênica, implantação de mobiliário urbano, recuperação de 

edificações, restauro de fachadas, obras de drenagem, construção de 

fonte luminosa e restauro da bica original 

 Recuperação da Casa das Sete Mortes - CHS 6ª etapa: Trata-se dos 

serviços de restauração arquitetônica, restauração de bens móveis e 

integrados da Casa das Sete Mortes, situado no Centro Histórico de 

Salvador-BA, aí envolvidos serviços de arquitetura, climatização, 

instalações elétricas, telefônicas, hidrossanitárias, luminotécnica, dentre 

outros. O uso previsto para este monumento é a implantação do Museu 

de Arte Popular, com disponibilização de espaços para instalação de loja 

de souvenir e café 
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 Recuperação do Palácio Rio Branco - CHS 6ª etapa: Tratam-se dos 

serviços de restauração arquitetônica e dos bens integrados do Palácio 

Rio Branco, localizado no Centro Histórico de Salvador, aí envolvidos 

serviços de arquitetura, instalações elétricas, telefônicas, 

hidrossanitárias, luminotécnica, climatização, dentre outros. No Palácio 

do Rio Branco funcionam vários órgãos públicos e um museu 

denominado Memorial dos Governadores. Sua gestão é realizada pela 

Fundação Pedro Calmon e Fundação Cultural. A proposta para o 

monumento é restaurá-lo e manter seu uso atual. 

 Recuperação da Igreja e do Cemitério do Pilar: Tratam-se dos serviços 

de restauração da Igreja e Cemitério do Pilar e dos bens integrados ao 

monumento, destacando-se como obras prioritárias: a recuperação da 

cobertura, a execução de alternativa que ilumine/minimize a umidade 

ascendente, a revisão das instalações elétricas, hidrossanitárias e de 

telefonia, implantação de lógica, iluminação cênica e sonorização, 

imunização/descupinização geral do monumento, projeto paisagístico, 

restauração da pintura decorativa, pintura geral e recuperação dos 

elementos decorativos, arquitetônicos e de bens móveis e integrados 

 Recuperação da Igreja de N. Sra. do Rosário dos Pretos: Tratam-se dos 

serviços de restauração arquitetônica e dos bens integrados da Igreja 

Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizado no Centro Histórico de 

Salvador, aí envolvidos serviços de arquitetura, instalações elétricas, 

telefônicas, hidrossanitárias, luminotécnica, dentre outros. A proposta 

para o monumento é restaurá-lo e manter seu uso atual. Na prática, 

estas intervenções se resumem na criação de espaços e equipamentos 

de mobilidade, acesso e conforto para os deficientes físicos, melhor 

conforto higiênico e sanitário do público em geral e, restauração e 

conservação de elementos de arte integrada que necessitam destas 

intervenções. Como exemplo deste caso, tem-se o magnífico e único 

forro da nave em perspectiva ilusionista do Mestre José Joaquim da 

Rocha 

 Recuperação da Igreja N. Sra da Conceição do Boqueirão - CHS 6ª 

etapa: Trata-se dos serviços de restauração da Igreja N. Srª da 

Conceição do Boqueirão e dos bens integrados ao monumento, aí 
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envolvidos serviços de arquitetura, instalações elétricas, telefônicas, 

hidrossanitárias, luminotécnica, dentre outros. As adaptações de novos 

sistemas ao monumento ficam por conta, em primeiro plano, dos 

sistemas imprescindíveis à utilização do edifício como a instalação de 

sistemas de água, esgoto, energia elétrica, SPDA, dentre outros, alguns 

dos quais já dispostos neste monumento. Em segundo plano, a 

implantação de sistemas alternativos para as devidas e plenas 

utilizações, facilitando a acessibilidade a todos os usuários, em especial 

para aqueles que portam algum tipo deficiência locomotiva ou visual, 

como um elevador (escolhido dentre os modelos que pudessem garantir 

a integridade do imóvel no seu uso e na sua locação), rampas, escadas 

protegidas por pisos especiais, corrimãos e sanitários de uso exclusivo. 

 Restauração do Oratório da Cruz do Pascoal: Trata-se dos serviços de 

restauração arquitetônica, restauração de bens móveis e integrados do 

Oratório da Cruz do Pascoal, localizado no Centro Histórico de Salvador, 

aí envolvidos serviços de arquitetura, instalações elétricas, 

luminotécnica, restauração de elementos em cantaria, restauração de 

revestimento azulejar, revestimento de gradis em metal, pintura, dentre 

outros. 

 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

 Requalificação Urbanística da Orla Marítima de Salvador - Corredor 

Turístico Amaralina/ Pituba/ Armação: A obra consiste na urbanização 

de trechos da Orla de Salvador, desde Amaralina até o Jardim de Alah, 

contemplando a implantação de calçadão, ciclovia, equipamentos de 

apoio ao lazer mobiliário e acessibilidade à praia a usuários com 

necessidades especiais; além de recuperação do coqueiral e de outros 

elementos da paisagem natural da orla; 

 Urbanização e drenagem pluvial da orla de Imbassaí: A intervenção em 

urbanização terá efeitos paisagísticos e funcionais, elevando o padrão 

urbanístico e turístico dessa localidade; 

 Implantação do Sistema de esgotamento sanitário de Imbassaí; 

 Ampliação do Sistema de abastecimento de água de Imbassaí; 
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 Projeto e urbanização da orla de Imbassaí: Estruturação do distrito 

praiano, englobando sistema de circulação urbana, criação de área de 

lazer e de proteção ambiental, implantação de sistema de drenagem 

pluvial, melhoria no sistema de iluminação pública, dentre outras ações; 

Componente Transportes  

 -- 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE-PE 

 

Componente Transportes: 

 Alça Sul do Acesso Viário ao Terminal de Passageiros do Aeroporto 

Gilberto Freire (Guararapes): Consiste na etapa final de construção dos 

Viadutos Norte e Sul de acesso ao Aeroporto Internacional Gilberto 

Freire. A obra iniciou-se na primeira fase do Prodetur/NE I, com a 

conclusão do Viaduto Norte e acessos, tendo a sua etapa, Viaduto Sul e 

acessos, no âmbito do Prodetur/NE II (BNB, 2013). [O prefeito João 

Paulo participou, na manhã desta sexta-feira (22), em companhia do 

governador Jarbas Vasconcelos, da inauguração da alça sul do viaduto 

do Aeroporto Internacional dos Guararapes – Gilberto Freire.  

 Ciclovia, Pista de Cooper e Interseções da Rodovia PE-009, Trecho: 

Entr. PE 038 (Nossa Sra. do Ó)/Porto de Galinhas: Consiste na 

implantação ao longo dos 9,21 km do trecho de rodovia entre Nossa 

Senhora do Ó e Porto de Galinhas da rodovia PE-009, das seguintes 

intervenções: reconstrução dos acostamentos, alargamento e 

recapeamento da pista existente, 'refúgio' de 1,20m de largura, ciclovia 

com largura de 2,80m ao longo do 'refúgio', passeio com 3,0m de 

largura, baias para paradas de ônibus e três interseções ('rótulas'). 

 Elaboração do Projeto de Sinalização Turística do Pólo Costa dos 

Arrecifes: atação de consultoria para elaboração do Projeto de 

Sinalização Turística, em nível executivo, para todos os municípios do 

Pólo Costa dos Arrecifes. 

 Rodovia PE-051 - Trecho: Entr. PE-009 (Porto de Galinhas)/Entr. Vicinal 

de Serrambi (para Serrambi): Consiste na implantação de 6,3 Km de 

rodovia em pavimento asfáltico, contemplando, nos 3 km mais próximos 
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a Porto de Galinhas, uma faixa de tráfego e um passeio em cada sentido 

e uma ciclovia do lado direito, e nos outros 3,3 Km uma faixa de tráfego, 

com um acostamento em cada lado, além da implantação de 3 

interseções. 

 Adequação e Duplicação da Rodovia Porto de Galinhas/Maracaípe: 

Execução dos serviços de adequação e duplicação de 2,66 km da 

rodovia que interliga a Praia de Porto de Galinhas à Praia de Maracaípe, 

no município de Ipojuca-PE. O projeto prevê a implantação de passeios 

para pedestres, ciclovia, pavimentação da pista em blocos de concreto 

intertravados, canteiro central, acostamento, dispositivos de drenagem, 

sinalização rodoviária, paisagismo, obras complementares e proteção 

ambiental. 

 Adequação da Rodovia PE-038 - Trecho: Entrada PE-060 (Ipojuca)/ 

Entr. PE-009 (N. Sra. do Ó): Trata-se da recuperação e melhoria do 

traçado geométrico de cerca de 9 km da rodovia PE-038, no trecho Entr. 

PE-060(Ipojuca) a Entr. PE-009 (Nossa Senhora do Ó). 

 Sinalização turística dos municípios metropolitanos de Cabo de Santo 

Agostinho, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Olinda, Paulista, Recife: Implantação de sinalização 

turística nas seguintes cidades do Polo: Igarassu, Ilha de Itamaracá, 

Itapissuma, Paulista, Jabotão dos Guararapes. As cidades de Goiana e 

Fernando de Noronha já apresentam um sistema de sinalização turística 

e as cidades de Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca serão 

sinalizados por meio de projeto específico desenvolvidos pelas próprias 

Prefeituras, sendo contemplado apenas a sinalização dos acessos a 

essas cidades. 

 

Componente Patrimônio histórico 

 Requalificação Urbana do Alto da Sé, em Olinda: Execução dos serviços 

de Requalificação Urbana do Alto da Sé, constituído das Obras de 

Reurbanização do Largo da Sé, Requalificação da Caixa D'água e 

Construção do Mercado de Artesanato do Alto da Sé - Oilnda/PE. 
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 Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura, Restauração e Projetos 

Complementares para Restauração do Sítio Histórico do Engenho 

Monjope: Contratação de empresa especializada para elaboração do 

Projeto Executivo de Arquitetura, Restauração, dos Projetos 

Complementares de Engenharia e do Orçamento para a restauração do 

sítio histórico do Engenho Monjope. 

 Elaboração do Plano de Preservação do Sítio Histórico de Vila Velha, 

em Itamaracá: Contratação de consultoria para a elaboração do Plano 

de Preservação e Gestão do Sítio Histórico de Vila Velha, que se 

constitui em um instrumento de natureza urbanística e de caráter 

normativo, estratégico e operacional, destinado à gestão compartilhada 

do Sítio Histórico.  

 Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura para Reforma e 

Adaptação do Mercado Eufrásio Barbosa - Centro de Arte Popular de 

Pernambuco, município de Olinda: Contratação de serviços técnicos de 

consultoria com o objetivo de elaborar projeto executivo de arquitetura 

para reforma e adaptação do Mercado Eufrásio Barbosa. 

 Restauração do Forte das Cinco Pontas - Estação Cultural Museu 

Recife: Contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração 

de Projeto Integrado para a Estação Cultural do Recife, incorporando 

ações de intervenção física no Forte, urbanização do entorno, aquisição 

e instalação de equipamentos de climatização. 

 Urbanização do Molhe de Brasília Teimosa - Acesso ao Parque das 

Esculturas: Consiste na requalificação urbana do molhe portuário, do 

bairro de Brasília Teimosa até o Parque das Esculturas, no Bairro do 

Recife, transformando o molhe em um parque linear voltado à 

contemplação da paisagem e da cultura histórica da cidade do Recife. 

 Requalificação Urbana do Bairro do Recife - Trilhas do Patrimônio: 

Trata-se de projeto de recuperação de ruas do centro da cidade do 

Recife, contemplando recuperação de calçadas, melhoria da 

acessibilidade e recuperação da iluminação pública. 

 Caminhos do Recife/Corredor do Galo - Requalificação das Ruas do 

Circuito Turístico do Centro do Recife: Trata-se de projeto de 
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recuperação de um agrupamento ruas do centro da cidade do Recife, 

denominado Caminhos do Recife, contemplando recuperação de 

calçadas, melhoria da acessibilidade e recuperação da iluminação 

pública.  

 Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura, Restauração e Projetos 

Complementares para Restauração do Engenho São João: Contratação 

de consultoria objetivando elaborar Projetos Técnicos de Arquitetura, 

Paisagismo e Engenharia para a Revitalização do Engenho São João, 

bem como desenvolver Estudos Socioeconômicos destes projetos 

(isolados ou em conjunto), Plano de Gestão dos bens patrimoniais 

visando estabelecer seu uso sustentável, e Plano Arqueológico de 

monitoramento, resgate e salvaguarda.  

 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

 Elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Igarassu, Itapissuma e Itamaracá: Contratação de consultoria 

especializada para elaboração do Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PGIRS) para os municípios de Ilha de Itamaracá, 

Itapissuma e Igarassu, integrantes da Região Metropolitana de Recife. 

 Elaboração do Plano Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de Ipojuca 

  Contratação de consultoria especializada para elaboração do Plano 

Integrado de Resíduos Sólidos (PIRSU) para o município de Ipojuca, 

integrante da Região Metropolitana de Recife.  

 Obras de ampliação e implantação de Sistemas de Saneamento 

Integrado da Praia de Gaibu: Consiste na ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água, implantação dos Sistemas de Esgotamento 

Sanitário e Drenagem da Praia de Gaibu, município de Cabo de Santo 

Agostinho. O SAA contempla 3.880 m de adutora de recalque de água 

tratada, 615 m de adutora de água tratada por gravidade, reservatório 

apoiado com capacidade para 250 m³, 20.000 m de rede de distribuição 

e 29.640 ligações prediais. Para o SES serão implantados 28.618 m de 

rede coletora, 2.200 m de emissário de recalque, 01 estação elevatória e 
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01 estação de tratamento de esgoto composta de um reator anaeróbio 

de fluxo ascendente (RAFA) seguido de uma lagoa de maturação e leito 

de secagem para o lodo gerado na ETE. Os dois principais canais de 

drenagem serão recuperados e revestidos de concreto e alvenaria de 

pedra. 

 Sistema de Esgotamento Sanitário de N. Sra. do Ó, em Ipojuca: 

Consiste na implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na 

localidade de Nossa Senhora do Ó (Município de Ipojuca), 

contemplando 14.880 m de rede de coletora, ligações intradomiciliares, 

4 estações elevatórias e 01 estação de tratamento de esgoto (ETE). 

 

Componente Desenvolvimento institucional 

 Consultoria de Apoio Técnico à Unidade Executora Estadual de 

Prodetur/NE II de Pernambuco: Contratação de consultoria para dar 

suporte técnico à UEE-PE nas ações de diagnóstico, planejamento, 

revisão e execução de projetos do PRODETUR/NE II no estado de 

Pernambuco.  

 Elaboração do plano de gestão do turismo de Recife: Contratação de 

consultoria para a elaboração do Plano de Gestão Municipal do Turismo, 

do Patrimônio Natural e Cultural para o município de Recife. 

 Elaboração da Pesquisa Diagnóstica e do Programa de Capacitação 

Profissional e Empresarial para o Pólo Costa dos Arrecifes: Contratação 

de serviços técnicos de consultoria com vistas à elaboração do 

Programa de Capacitação Profissional e Empresarial para os municípios 

que compõem o Pólo Turístico Costa dos Arrecifes. Este Programa é 

constituído por um diagnóstico da demanda de capacitação do Pólo, 

com a definição das estratégias para operacionalização das 

capacitações, além de Termos de Referência com as diretrizes para 

implementação de cada ação ou grupos de ações propostas nas 

estratégias.  

 Fortalecimento institucional das secretarias de turismo dos municípios 

de Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, 

Olinda, Paulista, Recife: O projeto visa fortalecer a Secretaria de 
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Turismo, para o cumprimento de suas atribuições como condutora das 

políticas públicas de turismo no Estado de Pernambuco. O projeto 

abrange as áreas de estruturação administrativa; gestão de recursos 

humanos; gestão estratégica e gestão operacional. São itens 

financiáveis a contratação de consultorias, capacitação, aquisição de 

equipamentos e softwares, aquisição de material de apoio e 

comunicação e a modernização das instalações físicas. 

 Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional para os Municípios 

de Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma e Ipojuca: Contratação de 

consultoria para a elaboração de diagnóstico e plano de ação para o 

fortalecimento da Gestão Municipal do Turismo e do Patrimônio Natural 

e Cultural dos municípios de Igarassu, Ipojuca, Itapissuma e Ilha de 

Itamaracá. 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA-CE 

 

Componente Transportes 

 Duplicação da Rodovia CE-040, Trecho: Aquiraz - Entr. CE-453 

(Fagundes): Trata-se de projeto de duplicação da CE-040 que constitui 

hoje o principal acesso as praias do litoral leste. O trecho inicia-se em 

Aquiráz, cidade pertencente à Região Metropolitana de Forataleza, e se 

desenvolve até a entrada da praia do Iguape, local onde foi construído 

um viaduto para melhorar o acesso a este destino e minimizar os 

engarrafamentos que se formavam na interseção que dava acesso a 

esta praia. A extensão deste trecho duplicado é de aproximadamente 

7,5 km e já se encontra executado desde 2006. 

 

Componente Desenvolvimento institucional 

 Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual  Gestor do Turismo – CE, 

Fortaleza-CE: O projeto visa fortalecer a Secretaria de Turismo, para o 

cumprimento de suas atribuições como condutora das políticas públicas 

de turismo no Estado do Ceará. O projeto abrange as áreas de 

estruturação administrativa; gestão de recursos humanos; gestão 

estratégica e gestão operacional. São itens financiáveis a contratação de 
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consultorias, capacitação, aquisição de equipamentos e softwares, 

aquisição de material de apoio e comunicação e a modernização das 

instalações físicas. 

 Assistência Técnica para a Contratação do Plano de Gestão 

Administrativa e Fiscal de Aquiraz: Contratação de consultoria para 

assistência técnica com vistas à elaboração de um diagnóstico da 

situação administrativa e fiscal do município de Aquiraz e preparação de 

projeto e termos de referência. 

 Elaboração do PDITS do Polo Costa do Sol: Contratação de consultoria 

para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável - PDITS, o qual contempla a elaboração de um diagnóstico, 

definição de estratégias e plano de ação com vistas ao desenvolvimento 

sustentável do turismo do Pólo Ceará Costa do Sol. O PDITS indica os 

projetos a serem priorizados para integrar o programa de investimentos 

do PRODETUR/NE-II 

 Elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa do Sol: Contratação de 

empresa especializada, com objetivo de elaborar a Base Cartográfica 

dos Municípios do Pólo Costa do Sol (CE), exceto Fortaleza, 

abrangendo 17 municípios (Acaraú, Amontada, Aquiraz, Barroquinha, 

Camocim, Caucaia, Chaval, Cruz, Granja, Itapipoca, Itarema, Jijoca de 

Jericoacoara, Paracuru, Paraipaba, S. Gonçalo do Amarante, Trairi e 

Viçosa do Ceará). Contempla o recobrimento aerofotogramétrico na 

escala de 1:20000 de todo o território desses municípios e na escala de 

1:2000 das áreas urbanas, em ortofotocarta digital colorida, restituição 

fotogramétrica, sistema geográfico de informações e treinamento de 

técnicos. 

 Elaboração do Projeto de Fortalecimento da Capacidade de Gestão 

Municipal para o Turismo Sustentável: A ação consiste na elaboração de 

diagnóstico e plano de ação com vistas à melhoria da gestão municipal, 

nas áreas de atuação do projeto (turismo; cultura; meio ambiente; uso e 

ocupação do solo; administração geral, fiscal e tributária). 

 Elaboração de projeto de Capacitação Profissional do Polo Costa do Sol 

para o Turismo nos municípios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza e São 
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Gonçalo do Amarante: Contratação de serviços técnicos de consultoria 

com vistas à elaboração do Programa de Capacitação Profissional e 

Empresarial para os municípios que compõem o Pólo Turístico Costa do 

Sol. Este Programa é constituído por um diagnóstico da demanda de 

capacitação do Pólo, com a definição das estratégias para 

operacionalização das capacitações, além de Termos de Referência 

com as diretrizes para implementação de cada ação ou grupos de ações 

propostas nas estratégias. 

 Capacitação Profissional do Polo Costa do Sol para o Turismo nos 

municípios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante: 

Tem como objetivo a capacitação de aproximadamente 7.200 

profissionais que trabalham ou pretendem atuar em empreendimentos 

turísticos dos municípios seguintes municípios: Aquiraz, Viçosa, 

Camocim, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Fortaleza, Itapipoca, Itarema, 

Amontada, Cruz, Jijoca de Jericoacoara, São Gonçalo do Amarante e 

Trairi. 

 Capacitação empresarial do Polo Costa do Sol para o Turismo nos 

municípios de Aquiraz, Caucaia, Fortaleza e São Gonçalo do Amarante: 

Tem como objetivo a capacitação de empresários e gestores de 2.550 

empreendimentos turísticos dos municípios integrantes do Pólo Ceará 

Costa do Sol, com vistas à melhoria da qualidade dos serviços 

prestados e da competitividade das empresas. Os conteúdos 

abrangerão, além das técnicas de gestão, o cooperativismo e a 

responsabilidade social. 

 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 

 Revitalização urbana da Praia do Pecém: Execução de obras de 

qualificação urbana do Distrito do Pecém, situado no município de São 

Gonçalo do Amarante. Envolve serviços de re-pavimentação em 

paralelepípedo de 13 trechos urbanos, com extensão total de 3,6 km, 

manutenção e recuperação dos dispositivos de drenagem, revestimento 

de passeios em pedra portuguesa e paisagismo. 

 Urbanização da Praia da Taíba, São Gonçalo do Amarante-CE: Trata-se 

de projeto de re-pavimentação em paralelepípedo tipo Morada Nova de 
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seis trechos urbanos com pavimento original em Pedra Tosca, com 

extensão total de 2,5 km. 

 Urbanização da Praia de Iracema, Fortaleza-CE: Execução de obras de 

qualificação urbana na orla da praia de Iracema, melhorando o 

ordenamento do espaço físico. 

 

Componente Patrimônio histórico 

 Recuperação da Casa do Capitão Mor em Aquiraz: Trata dos serviços 

de restauração da edificação como recomposição dos elementos 

originais, a exemplo de revisão da estrutura da coberta (madeiramento 

em carnaúba), reforma dos banheiros com implantação de banheiro para 

deficientes, instalação de sistema de combate a incêndio, serviços de 

repintura, dentre outros. 

 Recuperação da Praça da Matriz de Aquiraz: Trata dos serviços de 

recuperação da praça, com substituição de todo o piso por pedra 

portuguesa, implantação de bancos de madeira c/ estrutura de ferro e 

bancos em alvenaria c/ tampo em concreto e encosto, substituição das 

redes aéreas de energia elétrica e telefônica por rede subterrânea, 

dentre outros. 

 Recuperação do Mercado da Carne de Aquiraz: Trata dos serviços de 

restauração da edificação como recomposição dos elementos originais, 

a exemplo de revisão da estrutura da coberta (madeiramento em 

carnaúba), reforma dos banheiros com implantação de banheiro para 

deficientes, instalação de sistema de combate a incêndio, serviços de 

repintura, dentre outros. 

 Elaboração de Estudos de Viabilidade Socioeconômica para a 

Recuperação do Patrimônio Histórico e Cultural no Centro de Fortaleza: 

Contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração de 

Estudo de Viabilidade Socioeconômica, e Sustentabilidade financeira, 

para os projetos de recuperação das seguintes edificações que 

compõem o patrimônio histórico de Fortaleza: Galpões da RFFSA, 

Estação João Felipe, CENTUR; Passeio Público, Sobrado Dr. José 

Lourenço, Palácio do Bispo e Seminário da Prainha, Teatro José de 
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Alencar, Praça Gal. Tibúrcio, Museu do Ceará e Palácio da Luz, Estoril, 

Casa José de Alencar e Palácio da Abolição, incorporando-se o conjunto 

de edificações fronteiriças à Rua Dr. João Moreira e o Teatro Carlos 

Câmara. 

 Elaboração de projeto e Recuperação do Antigo Prédio da EMCETUR 

(Centro de turismo) em Fortaleza: Contratação de serviços técnicos de 

consultoria para elaboração de projetos técnicos de urbanismo, 

arquitetura, paisagismo e engenharia para a recuperação do Centro de 

Turismo, edificação que compõe o Centro Histórico de Fortaleza. 

 Restauração da Fachada do Conjunto da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição e Seminário da Prainha, Fortaleza: A presente intervenção 

consiste na restauração da fachada do conjunto arquitetônico que abriga 

o Seminário da Prainha, em Fortaleza-CE 

 Restauração e Revitalização do Edifício da Casa de Câmara e Cadeia 

de Aquiraz - Museu Sacro São José de Ribamar: O prédio do Museu foi 

construído originalmente para abrigar a Casa de Câmara e Cadeia de 

Aquiraz, a primeira vila da capitania do Ceará. A adaptação do edifício, 

para acolher o Museu Sacro São José de Ribamar, ocorreu no ano de 

1967. Foi tombado em âmbito estadual pelo Decreto nº 16.237, de 

30/11/1983. O presente projeto tem como objeto a restauração do prédio 

que abriga o Museu Sacro de Aquiraz, visando preservar este valioso 

patrimônio histórico do Estado do Ceará. 

 Reforma e Ampliação do Teatro Carlos Câmara, Fortaleza-CE: Reforma 

e ampliação do teatro Carlos Câmara que passará a ter capacidade para 

atender uma platéia de 368 pessoas; 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL-RN 

 

Componente Desenvolvimento institucional 

 Ampliação do Centro de Convenções de Natal: A obra contempla a 

construção de um auditório reversível, tipo 'ballroom', com 3.337 m2; 

construção de um pátio interno com lanchonete, banheiros, salas 
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técnicas e de administração; e estacionamento com 670 vagas (6.000 

m2) 

 Elaboração da Base Cartográfica do Polo Costa das Dunas dos 

municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim 

e São Gonçalo do Amarante: Contratação de empresa especializada, 

com objetivo de elaborar a Base Cartográfica dos Municípios do Pólo 

Costa das Dunas (RN), constituído por 16 municípios, com área total de 

4.183 km². Contempla o recobrimento aerofotogramétrico na escala de 

1:25000 de todo o território desses municípios e na escala de 1:8000 

das áreas urbanas, além da edição de ortofotocartas das áreas urbanas 

na escala de 1:2000 e de cada território municipal como um todo na 

escala de 1:25.000. 

 Elaboração do projeto e Capacitação Empresarial e Profissional do Polo 

Costa das Dunas para o Turismo: Contratação de serviços técnicos de 

consultoria com vistas à elaboração do Programa de Capacitação 

Profissional e Empresarial para os municípios que compõem o Pólo 

Turístico Costa das Dunas. Este Programa é constituído por um 

diagnóstico da demanda de capacitação do Pólo, com a definição das 

estratégias para operacionalização das capacitações, além de Termos 

de Referência com as diretrizes para implementação de cada ação ou 

grupos de ações propostas nas estratégias 

 Elaboração do Projeto de Fortalecimento Institucional do Órgão Estadual 

Gestor de Turismo: Contratação de consultoria para a elaboração do 

projeto de fortalecimento institucional da Secretaria de Turismo do 

Estado do Rio Grande do Norte, visando definir um escopo de ações 

que permitam à Secretaria executar as atribuições que lhe foram 

conferidas, como gestora da atividade turística no estado. O projeto 

abrange as áreas de estruturação administrativa; gestão de recursos 

humanos; gestão estratégica e gestão operacional 

 Elaboração dos Projetos Executivos de Reordenamento Urbanístico de 

06 Orlas do Pólo Costa das Dunas, municípios de Ceará-Mirim e 

Parnamirim: Contratação de serviços técnicos de consultoria para o 

desenvolvimento dos Projetos Executivos de Urbanização das Orlas de 

Cotovelo, Pirangí, Tibau do Sul (Pipa), Pitangui, Jacumã e Muriú, 
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contemplando também a elaboração de Estudos de Avaliação 

Socioeconômica e de Impacto Ambiental, Projeto de Proteção e 

Recuperação Ambiental da Área de Intervenção, bem como Elaboração 

do Programa de Compensação da População Afetada e 

Reassentamento de Famílias de Baixa Renda. 

 Elaboração e Revisão do PDITS-Plano de Desenvolvimento Integrado 

do Turismo Sustentável para o Pólo Costa das Dunas – RN: Contratação 

de consultoria para a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável - PDITS, o qual contempla a 

elaboração de um diagnóstico, definição de estratégias e plano de ação 

com vistas ao desenvolvimento sustentável do turismo no Pólo Costa 

das Dunas. O PDITS indica os projetos a serem priorizados para integrar 

o programa de investimentos do PRODETUR/NE-II. 

 Elaboração do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Pólo Costa das 

Dunas: Contratação de serviços técnicos de consultoria para elaboração 

do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Pólo Costa das Dunas (RN), 

composto por dezesseis municípios Nísia Floresta, Parnamirim, Natal, 

São Gonçalo do Amarante, Extremoz e Ceará-Mirim. 

 Elaboração dos Planos de Gestão Municipal do Turismo e do Patrimônio 

Natural e Cultural dos Municípios de Ceará-Mirim, Extremoz e Nísia 

Floresta: Contratação de consultoria para a elaboração de diagnóstico e 

plano de ação para o fortalecimento da Gestão Municipal do Turismo e 

do Patrimônio Natural e Cultural dos municípios do Pólo Costa das 

Dunas. 

Componente Patrimônio histórico 

 Elaboração do projeto do Museu da Rampa: Contratação de consultoria 

para elaboração dos projetos de arquitetura, urbanização e engenharias, 

bem como estudos de avaliação de impactos ambientais e estudo de 

avaliação socioeconômica com vistas à implantação do Museu da 

Aviação de Natal ou Complexo da Rampa 

 

Componente Saneamento/ Recuperação ambiental 
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 Elaboração da Base Cartográfica da APA Bonfim/Guaraíra: Contratação 

de serviços técnicos de levantamento aerofotogramétrico e elaboração 

da Base Cartográfica da Área de Preservação Ambiental - APA 

Bonfim/Guaraíra. A área da APA abrange parte dos territórios dos 

municípios de Arês, Nísia Floresta, Goianinha, Senador Georgino 

Avelino, Tibau do Sul e São José do Mipibu. 

 Proteção e Manejo APA de Genipabu e Complexo Lagunar Guaraíras-

Bonfim: ação de serviços de consultoria para elaboração do Plano de 

Gestão para a Área de Proteção Ambiental - APA de Jenipabu e 

estabelecimento de estratégias para sua implementação. 

 Implantação da Unidade Gestora de Resíduos Sólidos para os 

municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim 

e São Gonçalo do Amarante: Implementação das ações necessárias 

para a implantação de uma Unidade Gestora de Resíduos Sólidos no 

Pólo Costa das Dunas, que inclui aquisições de mobiliários, 

equipamentos e softwares específicos, capacitação do corpo técnico, 

adequação de espaço físico, dentre outras. 

 Implantação do SES Pium/ Cotovelo/ Pirangi: Contempla a implantação, 

nas localidades de Pium, Cotovelo e Pirangi, de 74.323 metros de rede 

coletora de esgoto, 6.566 ligações prediais, 7 (sete) estações elevatórias 

e estação de tratamento de esgotos (ETE). 

 Implantação do SES Redinha Nova: Contempla a implantação, nas 

localidades de Redinha e Redinha Nova, de 28.346 metros de rede 

coletora de esgoto, 3.200 ligações prediais, 7 (sete) estações elevatórias 

e estação de tratamento de esgotos (ETE). 

 Elaboração do Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Natal: 

Contratação de serviços técnicos de consultoria com o objetivo de 

elaborar o Plano Diretor de Esgotamento Sanitário de Natal, 

contemplando os seguintes itens: diagnóstico da situação atual do 

sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário; definição de 

bacias de contribuição; estudos demográficos; ocupação e uso do solo 

urbano; avaliação e definição dos parâmetros básicos; estimativa de 
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vazões de efluentes; seleção dos corpos receptores; proposição de 

alternativas e diretrizes gerais para as soluções recomendadas 

 

 

Componente Transportes 

 Recuperação de Áreas Degradadas de Rodovias do Polo Costa das 

Dunas Binário de Pirangi e RN 313/Nova Parnamirim: Recuperação de 

áreas ambientalmente degradadas durante a implantação das rodovias 

Goianinha/Tibau do Sul, RN 313/Nova Parnamirim, Pitangui/Jacumã e 

Binário de Pirangi, constituindo uma ação de correção de passivos 

ambientais do PRODETUR/NE I 

 Implantação da Sinalização Turistica do Polo Costa das Dunas: 

Implantação de sinalização turística nos municípios de Baía Formosa, 

Canguaretama, Tibau do Sul, Arez, Senador Georgino Adelino, Nísia 

Floresta, Parnamirim, Natal, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, 

Ceará Mirim, Maxaranguape, Rio do Fogo, Touros, São Miguel do 

Gostoso e Pedra Grande, integrantes do Pólo Turístico Costa das 

Dunas, com o objetivo de estruturar a região com uma sinalização 

turística integrada, padronizada e de fácil visualização 

 

(Fonte dos Dados: BNB, 2013) 
 
 


